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Знання і вміння студента оцінюються викладачем за загальноприйнятою 4-х 
бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з 
виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку ’’відмінно” отримує студент, який показав глибокі знання теоретичного 
матеріалу, передбаченого програмою, досконало володіє практичними 
навичками, відзначається зразковою дисципліною та старанністю.

Оцінку "добре” отримує студент, який показав добрі знання теоретичного 
матеріалу по темі заняття, оволодів практичними навичками згідно програми і 
виконує їх самостійно, відзначається доброю, виробничою дисципліною.

Оцінку ’’задовільно” одержує студент, який показав задовільні знання 
теоретичного матеріалу, оволодів більшістю практичних навичок по програмі, 
порушував трудову дисципліну, не проявляв ініціативи і старання при освоєнні 
практичних навичок.

Оцінка "незадовільно” виставляється студенту, якщо він показав незадовільні 
знання теоретичного матеріалу, не володіє більшою частиною передбачених 
програмою практичних навичок і не може їх виконувати самостійно, 
систематично порушував виробничу дисципліну.

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ПЕРЕВІДНОГО ІСПИТУ

1. Оцінка “ВІДМІННО” ставиться студенту, який правильно і глибоко відповів 
на питання екзаменатора, показав відмінне володіння передбаченими 
програмою практичними навичками, проявив творче володіння учбовим 
матеріалом, вмінням логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на 
поставленні питання, бездоганно володіє практичними навичками.

2. Оцінка “ДОБРЕ ставиться студенту, який правильно відповів на питання 
екзаменатора, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими, показав 
добре володіння передбаченими програмою, практичними навичками.

3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” ставиться студенту, який правильно відповів на 
питання екзаменатора, але відповіді на питання були неповними і неглибокими, 
показав задовільне володіння, передбаченими програмою, практичними 
навичками.

4.Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставиться студенту, який дав відповіді лише на 
частину питань екзаменатора, відповіді на запитання були поверхневі, нечіткі, 
показав незадовільне володіння, передбаченими програмою, практичними 
навичками.


