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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації ставить за мету ґрунтовну 

перевірку теоретичних та практичних навичок студентів із професійно-

орієнтованих дисциплін за фахом: «Системи обробки візуальної 

інформації», «Технології управління контентом», «Інформаційні системи 

в проектному менеджменті». 

Комплексний екзамен має підтвердити: 

 рівень теоретичної та практичної підготовки, відповідність вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра; 

 вміння студентів оперувати знаннями, отриманими з комплексу 

дисциплін за фахом. 

Програмний матеріал подано в теоретичних питаннях і практичних 

завданнях на основі міжпредметних зв’язків. 

Комплекс питань з дисципліни «Системи обробки візуальної 

інформації» передбачає отримання знань основних принципів 3d 

моделювання, особливостей побудови тривимірних графічних об’єктів; 

основ моделювання, текстурування, освітлення та візуалізації складних 

графічних об’єктів у програмі тривимірної графіки 3D Studio Max; 

формування практичних навичок роботи в середовищі пакету для 

тривимірної графіки 3D Studio Max та вмінь застосовувати знання з 

систем обробки візуальної інформації в практичній діяльності. 

Вивчення дисципліни «Технології управління контентом» сприяє 

формуванню в студентів фундаментальних теоретичних знань і 

практичних навичок розробки та застосування стилів та сценаріїв для 

керування об’єктами на веб-сторінках.  

Тематика питань навчальної дисципліни «Інформаційні системи в 

проектному менеджменті» дозволяє набути навичок автоматизації 

управління проектами за допомогою програмних засобів, сформувати 

уявлення про технології вибору програмного забезпечення для 

автоматизації процесу управління проектами. 

Вивчення перелічених дисциплін має за мету набуття теоретичних 

знань і практичних навичок, необхідних фахівцю для самостійної роботи 

в державних податкових, фінансових органах, органах контрольно-

ревізійної служби, бюджетних установах та на підприємствах різних 

організаційно-правових форм і форм власності, вміння правильно 

застосовувати набуті знання в практичній роботі. 
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Вказані дисципліни забезпечені навчально-методичним 

комплексом, що складається з лекцій, планів лабораторних та 

семінарських занять, завдань для самостійних та індивідуальних робіт, 

тестових та інших завдань контролю знань студентів. 

На базі навчально-методичного забезпечення розроблено: 

 питання для комплексного державного екзамену; 

 перелік рекомендованої літератури; 

 організаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

комплексного екзамену та оцінювання знань студентів; 

 методичні рекомендації студентам для підготовки до комплексного 

екзамену зі спеціалізації. 

Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, мають 

екзаменаційні оцінки з усіх дисциплін, допускаються до здачі 

комплексного екзамену зі спеціалізації, який проводиться у письмовому 

вигляді і результати якого зберігаються на випускаючій кафедрі. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації передбачає перевірку знань, 

умінь та навичок з трьох дисциплін шляхом виконання тестових, 

теоретичних і практичних завдань. 

Комплексний екзамен проводиться в усно-письмовій формі, що 

забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє 

логічному мисленню, цілеспрямованості та зосередженості студентів на 

глибокому розумінні суті питань, обдумуванні варіантів вирішення та 

побудови відповіді.  

Комплексний екзамен проводиться на основі екзаменаційного 

білету, який передбачає перевірку теоретичних знань та практичних 

навичок з перелічених вище дисциплін.  

Виконання екзаменаційного завдання оцінюється за 100-бальною 

шкалою. В пакет входить 20 білетів. Кожен екзаменаційний білет 

складається із завдань трьох рівнів складності з кожної дисципліни.  

Перший рівень (письмовий) – це тестові завдання. Студентам 

пропонуються 15 питань та варіанти відповіді до кожного. Для 

отримання максимальної оцінки студенти повинні вказати всі правильні 

відповіді. Максимальна оцінка за завдання першого рівня – 30 балів (по 

2 бали за правильну і повну відповідь на кожне питання).  

Другий рівень (письмовий) включає 8 теоретичних питань, на які 

потрібно дати коротку відповідь (дати визначення основних понять, 

продовжити вираз тощо). Завдання другого рівня оцінюються в 40 балів 

(по 5 балів за кожне завдання).  

Третій рівень (усний) представлено трьома завданнями, що 

вимагають від студента дати розширену відповідь на теоретичне питання 

або розв’язати та пояснити задачу. Відповіді на питання третього рівня 

оцінюються у 30 балів (10 балів за кожне завдання).  

Оцінка за комплексний екзамен зі спеціалізації виставляється на 

закритому засіданні ЕК після закінчення екзамену, після цього 

оголошується студентам.  
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1. Загальні вказівки 

У процесі підготовки слід пам’ятати, що вивчення теоретичного 

курсу та набуття практичних навичок повинно бути послідовним. Це 

досягається за допомогою слідування навчальним програмам. 

З кожної теми програми винесені питання, вивчення яких є 

обов’язковим. 

Дані методичні рекомендації передбачають конкретизацію питань 

із зазначенням джерел рекомендованої літератури. 

 

3.2. Рекомендації з організації самостійної роботи при 

підготовці до комплексного екзамену 

Важливим елементом самостійної роботи є її планування. У 

процесі підготовки студент не просто повинен керуватися програмними 

пунктами, а виробити власне розуміння опрацьованої теми чи окремого 

питання. Для цього необхідно детально планувати свою роботу, 

розбивши тему на питання, а окремі питання – на підпитання. 

Вже в ході попереднього вивчення літературних джерел 

рекомендується скласти для себе, так званий, розгорнутий план, який 

включає основні питання теми, підпитання окремих питань, виділяти 

найбільш важливу інформацію, цифровий та статистичний матеріали, 

посилання на джерела, методи закріплення теоретичних положень на 

практиці. При цьому має бути забезпечена єдність теми, взаємозв’язок її 

окремих питань (включаючи й ті, що розглянуті в аудиторії з 

викладачем) та підпитань, логічність опрацьованої інформації. 

Добре організована самостійна робота студента допоможе глибоко 

вивчити тему, успішно виконати завдання. 

 

3.3. Рекомендації щодо роботи з літературою 

Запланувавши роботу, студент приступає до опрацювання 

рекомендованої літератури (з тих розділів, що стосуються теми). В 

процесі вивчення навчальних, законодавчих, інструктивних та інших 

джерел рекомендується робити робочі нотатки з кожного пункту плану. 
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Крім цього, на полях конспекту або на окремому аркуші, необхідно 

виписати незрозумілі слова та питання, щоб надалі уточнити їх значення, 

використовуючи додаткову літературу або консультацію викладача. 

Приступаючи до вивчення літератури, необхідно починати з огляду 

навчальних посібників, які є в наявності. 

При вивченні літератури слід дотримуватись таких правил: 

 читати з олівцем в руках, роблячи нотатки; 

 обов’язково конспектувати прочитане (конспект зберігається 

надовго, прочитане забувається); 

 подумати над тим, які нові знання отримано після вивчення 

теоретичного матеріалу та інших літературних джерел; 

 намагатися пов’язати прочитане з досвідом, життям, підкріпити його 

прикладами; 

 читаючи нове, не забувати про раніше вивчене; 

 не поспішати звертатися за допомогою до інших, спробувати 

розібратися самостійно; 

 намагатися, щоб кожне рішення, слово, термін були добре 

зрозумілими. 

  

3.4. Рекомендації з конспектування навчального та 

додаткового матеріалу 

Важливим засобом ефективного засвоєння змісту прочитаного 

матеріалу є конспект. Головною його особливістю має бути короткий 

огляд, стисле викладення змісту питання, в якому мають місце різні види 

нотаток (план, тези, виписки, цитати та ін.). 

Щоб успішно справитись з конспектуванням, потрібно знати 

послідовність і техніку ведення конспекту: 

 починаючи конспектування, слід прочитати текст, зрозуміти 

смислове значення прочитаного матеріалу, визначити головне, 

найбільш суттєве в ньому, підсумки та доведення, найвагоміші 

приклади, що стосуються даного питання; 

 конспект краще вести в окремому зошиті, чітко, зрозуміло, акуратно; 

 усі записи в конспекті розташовують у послідовності, що відповідає 

логічній структурі теми; 

 для уточнення нотаток та доповнення їх з інших джерел в конспекті 

повинні бути поля або й цілі сторінки. 
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Прочитавши та законспектувавши літературу, слід перечитати 

конспекти лекцій та самостійних робіт, приводячи таким чином отримані 

знання до єдиної системи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СИСТЕМИ ОБРОБКИ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

Тема 1. Основні поняття тривимірної графіки. 

Поняття тривимірної графіки. Сфери застосування 3d графіки. 

Тривимірне моделювання. Рендерінг. Програмне забезпечення для 

роботи з тривимірною графікою. 

 

Тема 2. Основні принципи роботи в 3D Studio Max 

Принципи створення об’єктів в 3d редакторах. Елементи інтерфейсу 

3ds max. Створення об'єктів і робота з ними.  

 

Тема 3. Моделювання  3d об’єктів. 

Створення складних об'єктів в 3ds max. Використання модифікато-

рів. Моделювання сплайна. Моделювання за допомогою редагованих 

поверхонь. Булеві операції. Загальні відомості про тривимірну анімацію. 

 

Тема 4. Текстурування об’єктів, освітлення та візуалізація 

готової сцени в 3D Studio Max 

Загальні відомості про текстурування в тривимірній графіці. Вікно 

Material Editor (Редактор матеріалів), матеріали, процедурні карти. 

Загальні відомості про освітлення в тривимірній графіці. Освітлення 

сцени, правила розстановки джерел світла в сцені.  Загальні відомості про 

візуалізацію в тривимірній графіці. Налаштування візуалізації в 3ds max. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ПРОЕКТНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ» 

  

Тема 1. Проектний менеджмент як специфічна галузь 

управління. 

Проектний менеджмент та його особливості Поняття проекту та 

керування проектами. Стратегічне, оперативне та поточне планування. 

Життєвий цикл проекту.  

http://landclub4x4.com.ua/Glava_02/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_02/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_02/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index03.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index04.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index04.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index05.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index03.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index04.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index03.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_07/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_07/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_07/Index02.htm
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Тема 2. Середовище управління проектами. 

Структура проекту. Учасники й оточення проекту. Життєвий цикл 

проекту. Класифікація проектів. Схеми управління проектами.  

 

Тема 3. Сучасні тенденції та основні задачі програмного 

забезпечення управління проектами. 

 Планування, розрахунок критичного шляху, управління даними та 

надання інформації.  

 

Тема 4. Вибір автоматизованої системи управління проектами. 

Системи календарного планування і контролю. Системи управління 

проектами професійного рівня. Вибір системи управління проектами.  

 

Тема 5. Функціональні можливості MS Project для управління 

проектами. 

 Основні елементи інтерфейсу. Структура програми. Ресурси 

проекту у MS Project Календарі задач, ресурсів, проекту. Типи ресурсів. 

Оптимізація проекту за часом. Використання формул. Критичний шлях. 

Форматування графіка Гантта. Звітність у проектах та типи звітності. 

Формування бюджету проекту.  

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ» 

 

Тема 1. Основні поняття мови css. Cтилі стрічкових та блочних 

елементів. 

Поняття мови CSS. Синтаксис і принцип роботи CSS. Класи і 

ідентифікатори в CSS. Одиниці виміру в CSS. CSS стилі для тексту. 

Стилі  блокових елементів. Використання плаваючих елементів. 

Позиціонування об’єктів. Використання Grid system. Принципи гнучкого 

веб-дизайну. Способи оформлення фону та картинок. 

 

 

Тема 2. Робота з таблицями, формами та іншими об’єктами. 

Основні принципи використання таблиць. Структура таблиць. 

Параметри стилів таблиць в CSS. Приклади використання таблиць. 

Створення форм. Основні об’єкти форми. Правила розміщення об’єктів 



 

12 

 

 

форми. 

 

Тема 3. Основні поняття мови JavaScript. 

Поняття мови JavaScript. Способи вбудови скриптів (сценаріїв) в 

HTML-код веб-сторінки. Перша програма на JavaScript. Можливі 

варіанти виконання скриптів. Призначення коментарів в JavaScript. Вікно 

з повідомленням і кнопками. Призначення змінних. Типи даних і 

ініцалізація змінних. Визначення типу даних змінної. 

 

Тема 4. Типи даних, оператори та функції для роботи з даними. 

Оператори JavaScript. Математичні оператори. Оператори 

присвоєння. Двійкові оператори. Оператори обробки стрічок. Пріоритет 

виконання операторів. Поняття елемента масиву. Поняття індексу 

масиву. Синтаксис команди Mass1. Типи функцій в JavaScript. Розбиття 

програми на фрагменти. Розташування функцій всередині HTML-

документа. Умовні оператори. Виконання блоків коду відповідно до 

умови. Оператори порівняння. Поняття про вбудовані класи. 
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Додаток 2 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Перелік питань з дисципліни  

«Системи обробки візуальної інформації» 

 

1. Поняття тривимірної графіки.  

2. Сфери застосування 3d графіки.  

3. Тривимірне моделювання.  

4. Рендерінг.  

5. Програмне забезпечення для роботи з тривимірною графікою. 

6. Принципи створення об’єктів в 3d редакторах. 

7. Елементи інтерфейсу 3ds max. 

8. Створення об'єктів і робота з ними. 

9. Створення складних об'єктів в 3ds max.  

10. Використання модифікаторів.  

11. Моделювання сплайна.  

12. Моделювання за допомогою редагованих поверхонь. 

13. Булеві операції.  

14. Загальні відомості про тривимірну анімацію. 

15. Загальні відомості про текстурування в тривимірній графіці.  

16. Вікно Material Editor (Редактор матеріалів).  

17. Матеріали.  

18. Процедурні карти. 

19. Загальні відомості про освітлення в тривимірній графіці. 

20. Освітлення сцени.  

21. Правила розстановки джерел світла в сцені. ефект каустики в 

тривимірній графіці 

22. Ефект каустики в тривимірній графіці; 

23. Загальні відомості про візуалізацію в тривимірній графіці. 

24. Налаштування візуалізації в 3ds max.   

 

  

http://landclub4x4.com.ua/Glava_02/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_02/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index03.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index04.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_03/Index05.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index03.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_05/Index04.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index02.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_06/Index03.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_07/Index01.htm
http://landclub4x4.com.ua/Glava_07/Index02.htm
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Перелік питань з дисципліни  

«Інформаційні системи в проектному менеджменті» 

 

1. WBS проекту – це:  

2. Віха проекту – це:  

3. Резерв задачі проекту – це:  

4. Метод СРМ полягає в:  

5. Метод PERT полягає в:  

6. Метод бюджетування проекту «знизу - нагору» полягає в:  

7. Задача нижнього рівня СДР – це:  

8. Сумарна задача СДР – це:  

9. Найпоширенішим з видів послідовності робіт є:  

10. Метод критичного шляху використовуються при формуванні 

календарного плану проекту з метою:  

11. Поділ основних компонентів проекту на дрібніші (елементарні) 

роботи має назву:  

12. Метод оцінки тривалості та вартості робіт на основі попереднього 

досвіду має назви:  

13. Результатами з планування ресурсів є:  

14. Критичний шлях проекту – це:  

15. PERT-аналіз проекту застосовується для:  

16. Конфлікт ресурсів проекту – це:  

17. Який програмний продукт не є системою проектного 

менеджменту:  

18. Методи бюджетування проекту:  

19. Методи контролю виконання проекту:  

20. Діаграма Ганта проекту – це:  

21. Чим повинен завершуватись етап проекту?  

22. Базовий план проекту – це:  

23. OBS проекту – це:  

24. СВS проекту – це:  

25. Ранній старт задачі проекту – це:  

26. Ранній фініш задачі проекту – це:  

27. Пізній старт задачі проекту – це:  

28. Пізній фініш задачі проекту – це:  

29. Метод критичного шляху полягає в :  

30. Обмеження проекту – це:  

31. Вирівнювання ресурсів – це:  
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32. Метод засвоєнного обсягу полягає в:  

33. Лист ресурсів – це:  

34. Бюджет проекту – це:  

35. Які задачі включає фаза завершення проекту:  

36. Лінія ходу виконання проекту – це:  

37. Зв’язок «початок-початок» між роботами проекту – це:  

38. Зв’язок «початок-кінець» між роботами проекту – це:  

39. Зв’язок «кінець-початок» між роботами проекту – це:  

40. Зв’язок «кінець-кінець» між роботами проекту – це:  

41. На якому представленні визначені резерви часу робіт проекту?  

42. На якому представленні визначений бюджет проекту?  

43. Що таке фіксовані витрати на задачу?  

44. На якому представленні визначений критичний шлях проекту?  

45. На якому представленні ведеться відслідковування виконання 

проекту?  

46. Як показано повне виконання роботи проекту на сітьовому 

графіку?  

47. Поточний план проекту – це:  

48. Резерв на ризики проекту – це:  

49. На якому представленні визначені задачі кожного трудового 

ресурсу?  

50. На якому представленні визначені витрати на кожний ресурс 

проекту? 

 

 

Перелік питань з дисципліни 

«Технології управління контентом» 

 

1. Поняття мови CSS.  

2. Синтаксис і принцип роботи CSS.  

3. Класи і ідентифікатори в CSS.  

4. Одиниці виміру в CSS.  

5. CSS стилі для тексту.  

6. Стилі  блокових елементів.  

7. Використання плаваючих елементів.  

8. Позиціонування об’єктів.  

9. Використання Grid system.  

10. Принципи гнучкого веб-дизайну.  
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11. Способи оформлення фону та картинок. 

12. Основні принципи використання таблиць.  

13. Структура таблиць.  

14. Параметри стилів таблиць в CSS.  

15. Приклади використання таблиць.  

16. Створення форм.Основні об’єкти форми.  

17. Правила розміщення об’єктів форми. 

18. Поняття мови JavaScript.  

19. Способи вбудови скриптів (сценаріїв) в HTML-код веб-сторінки.  

20. Перша програма на JavaScript.  

21. Можливі варіанти виконання скриптів.  

22. Призначення коментарів в JavaScript.  

23. Вікно з повідомленням і кнопками.  

24. Призначення змінних в JavaScript.  

25. Типи даних і ініцалізація змінних.  

26. Визначення типу даних змінної. 

27. Оператори JavaScript. Математичні оператори.  

28. Оператори присвоєння.  

29. Двійкові оператори.  

30. Оператори обробки стрічок.  

31. Пріоритет виконання операторів.  

32. Поняття елемента масиву. Поняття індексу масиву.  

33. Синтаксис команди Mass1.  

34. Типи функцій в JavaScript.  

35. Розбиття програми на фрагменти.  

36. Розташування функцій всередині HTML-документа.  

37. Умовні оператори.  

38. Виконання блоків коду відповідно до умови.  

39. Оператори порівняння.  

40. Поняття про вбудовані класи. 
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Додаток 3  
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Додаток № 4 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗДАЧІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Кожний екзаменаційний білет містить 26 завдань. Встановлено 3 

рівні складності завдань. 

2. Перший рівень – завдання із вибором відповіді. Завдання мають 

варіанти відповідей, з яких як одна, так і декілька можуть бути вірними. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці перелічені усі букви, якими позначені правильні відповіді. За 

кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали. 

3. Другий рівень – завдання, яке потребує стислої відповіді на 

питання. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь чи трактування економічної 

дефініції. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 

5 балів. 

4. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування відповіді на теоретичне питання) або розв’язання задачі та 

її пояснення. Студент відповідає усно перед членами ЕК. Він може 

підготувати додаткові письмові доповнення – таблиці, формули, схеми, 

графіки, хід розрахунків для демонстрації членам ЕК. За кожну повну 

відповідь на теоретичне питання чи правильно розв’язану задачу 

виставляється 10 балів. 

Оцінювання завдань проводиться за системою наведеною у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Система нарахування рейтингових балів на комплексному екзамені 

№ 

п/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

1. Критерії оцінки тестових завдань (перший 

рівень) 

2 

 в картці вказані усі правильні відповіді 2 

 в картці вказано частину правильних відповідей 1,5-1 

 в картці не вказана правильна відповідь 0 

2.  Критерії оцінки теоретичних питань (другий 

рівень) 

5 

 відповідь студента повністю відповідає змісту 5 
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питання, тобто дано точне визначення наукового 

терміну, логічне продовження ряду тощо. Усі 

основні проблеми визначені чітко.  

 при висвітленні питання допущено певні 

неточності, що вказує на неповне розуміння 

поставленого запитання  

4-3 

 при висвітленні питання допущено значні 

неточності, дано часткову відповідь на питання 

2-1 

 немає відповіді на питання або відповідь студента 

не відповідає змісту питання. В картці вказана 

неправильна відповідь. 

0 

3. Критерії оцінки теоретичних питань (третій 

рівень) 

10 

 глибоке й всебічне знання матеріалу програми, 

грамотний й логічний виклад питання, уміння на 

основі теоретичних знань робити практичні 

висновки 

10 

 дано часткову відповідь на питання або є певні 

неточності при викладі питання; невміння на основі 

теоретичних знань робити правильні висновки 

5 

 немає відповіді на питання або відповідь студента 

не відповідає змісту питання або студентом дано 

невірну відповідь. 

0 

4. Критерії оцінки розрахунково-аналітичних 

завдань (третій рівень) 

10 

 правильно визначені методи (прийоми), необхідні 

для розв’язання завдань, грамотно сформульовані 

розгорнуті висновки за результатами розрахунків 

10 

 розв’язана правильно лише частина завдання або 

допущено помилки при рішенні практичних 

завдань, є певні труднощі щодо висновків з 

результатів розрахунків або у визначенні методу 

дослідження 

5 

 студент не приступав до розв’язання завдання, або 

приступив, але його записи не відповідають 

попереднім критеріям оцінювання завдань цього 

рівня. 

0 
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5. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та 

виправлені відповіді у картці виконання завдань вважаються за помилки. 

6. Результат тестування залежить від загальної кількості набраних 

балів. 

Таблиця 2 

 

Шкала оцінювання успішності студента за результатами комплексного 

екзамену зі спеціалізації 

 
 

Оцінка 

ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

 

Визначення 

 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

А 90-100 

Відмінно (EXCELENT) – 

студент блискуче володіє 

теоретичними знаннями та прак-

тичними навичками із дисциплін, 

що включені до державного 

екзамену. Відповіді повні, логічно 

обґрунтовані, правильно викорис-

тані наукові терміни. 

Відмінно 5 

В 81-89 

Дуже добре (VERI GOOD) – 

студент володіє практичними 

навичками, але допускає 

неточності в теоретичних знаннях 

та виконанні практичних завдань.  

Добре 4 

С 71-80 

Добре (GOOD) – студент добре 

володіє практичними навичками, 

але допускає неточності в 

теоретичних знаннях. Відповіді 

повні, але логічне обґрунтування 

непослідовне. 

Добре 4 

D 61-70 

Задовільно (SATISFACTORY) – 

студент виявляє недостатні знання 

з теоретичного та практичного 

матеріалу, допускає неточності у 

виконанні практичних завдань. 

Задо-

вільно 
3 

Е 51-60 
Достатньо (SUFFICIENT) –  

студент виявляє недостатні знання 

Задо-

вільно 

3 
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з теоретичного та практичного 

матеріалу, допускає неточності у 

виконанні практичних завдань. 

Відповіді неповні. Відсутній 

логічний зв’язок між деякими 

твердженнями. 

FX 26-50 

Незадовільно (FAIL) – студент 

виявляє слабке володіння 

основними знаннями з 

екзаменаційних дисциплін, не 

володіє поняттєво-терміно-

логічним апаратом основних про-

фесійно-орієнтованих дисциплін. 

Необхідна ще певна додаткова 

робота для успішного складання 

екзамену 

 

Незадо-

вільно 

 

2 

 

 

F 1-25 

Незадовільно (FAIL) – студент не 

володіє основними знаннями 

екзаменаційних дисциплін, не знає 

фактичного матеріалу. Необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс. 

Незадо-

вільно 

 

2 
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