


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма розроблена для вступних фахових випробувань на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030102 - 

«Психологія».  

Майбутній фахівець повинен мати сформовану систему знань щодо засад 

дисципліни Психологія з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій 

вітчизняної науки, засвоєння закономірностей психічної діяльності особистості; 

формування потреби в особистісному розвитку; виявляти психологічні 

особливості інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати 

індивідуальних цілей у процесі навчання. 

Мета фахового випробування полягає у перевірці наявних знань і навичок, 

отриманих вступниками в процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст». 

Фахове вступне випробування включає два модулі дисципліни «Психологія». 

Модуль характеризують загальнотеоретичні знання зі спеціальності, а також 

дозволяють оцінити практичні знання та вміння молодших спеціалістів, що 

вступають на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 

«Психологія» на 2 курс навчання. 

 

ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Оволодіння системою знань, що відповідають вимогам освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавра» за напрямом підготовки 6.030102 -

 «Психологія» передбачає, що вступники повинні мати диплом молодшого 

спеціаліста із зазначеного напряму, що передбачений правилами прийому, вільно 

володіти державною мовою, мати здібності до оволодіння знаннями та навичками 

в галузі фундаментальних та професійно орієнтованих економічних дисциплін, 

які викладалися протягом 1 курсу. 

Фахове випробування вступників сприяє виявленню здібностей у майбутніх 

фахівців у галузі психології та споріднених наук. У процесі його проведення 

абітурієнти повинні показати навики та вміння досліджувати психологічні явища 

та процеси, що необхідно для чіткого визначення індивідуальних здібностей та 

реалізації набутого професійного потенціалу. 

 

Вступник повинен:  

знати:  історію розвитку психологічних знань;  головні категорії та поняття 

психологічної науки; провідні теорії особистості; закономірності перебігу 

пізнавальних та емоційно-вольових процесів; методи психологічної науки, 

орієнтуватись у напрямках психологічних досліджень тощо. 

вміти: самостійно працювати з науковою літературою; спостерігати, 

аналізувати, узагальнювати та систематизувати психологічні факти; об’єктивно 

оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів; застосовувати теоретичні знання з 

психології у повсякденному житті, створюючи умови, які забезпечують успіх 

діяльності; враховувати особливості природженої організації нервової системи в 

практичній діяльності та у спілкуванні з іншими;  формувати в собі активні 

позитивні риси особистості та поведінки. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ ТА СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Вступні випробування включають питання з дисципліни, яка передбачена 

навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

відповідної галузі знань та складаються із запитань з дисципліни Психологія. 

Вступні випробування проводяться у вигляді письмового іспиту. 

Екзаменаційний білет складається із 30тестів з 1 вірною з 5 відповідей в 

кожному. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи психології 

Тема 1. Предмет, задачі та особливості психології як науки. 

Предмет і задачі психології. Зв’язок психології з іншими галузями знань. 

Особливості психології як науки. Світ психічних явищ. Співвідношення життєвої 

та наукової психології. Етапи розвитку психології. Методи психології. Зміст і 

структура психологічного дослідження. Видатні діячі психологічної науки. 

Основні напрямки зарубіжної психології. Галузі психології. 

 

Тема 2. Методологічні та теоретичні основи психології. 
Поняття про методологію в психологію. Методологічні і теоретичні основи 

психології. Основні функції психіки. Взаємозв’язок різних форм руху матерії. 

Види і структура відображення. Взаємозв’язок людини з оточуючим 

середовищем. Історичний розвиток психіки і свідомості. 

 

Тема 3. Природничо-наукові основи психології. 

Природничо-наукові основи психології. Основні зв’язки і взаємодія 

психології і фізіології вищої нервової діяльності. Зв’язок психології з 

природничо-науковими дисциплінами. Будова нервової системи людини. Основні 

структури головного мозку. Процеси збудження і гальмування в центральній 

нервовій системі та їх закономірності. Анатомо-фізіологічний механізм 

рефлекторної діяльності. Закономірності вищої нервової діяльності. Особливості 

та види безумовних рефлексів. Класифікація та особливості умовних рефлексів. 

Сутність та особливості функціональних систем психіки.  

 

Тема 4. Психічно-пізнавальні процеси. Відчуття та сприймання. 

Сутність, властивості та види відчуттів. Поняття про відчуття як психічний 

пізнавальний процес. Природа відчуттів. Фізіологічна основа відчуттів. 

Класифікація відчуттів. Властивості та закономірності відчуттів. Сутність та 

особливості сприйняття. Природа сприймання. Характеристики сприйняття 

простору, часу та руху. Феноменологія сприймання. Властивості та 

закономірності сприймання.  Умови людського сприймання. Розлади процесу 

сприймання. 

Тема 5. Мислення та інтелектуальні особливості мислення.  

Поняття про мислення. Операції та форми мислення. Розв`язання мисленнєвої 

задачі. Види мислення. Інтелектуальні особливості мислення. 



 

Тема 6. Психічно-пізнавальні процеси.  Увага.  

Проблема уваги та уважності.  Поняття про увагу.  Природа уваги. Теорії 

уваги.  Види уваги.  Властивості уваги.  Уважність як властивість особистості. 

 

Тема 7. Пам`ять в системі психічних процесів та властивостей 

особистості.  

Органічні основи пам`яті. Теорії пам`яті. Процесуальні характеристики 

пам`яті.  Види пам`яті. 

Тема 8. Уява і творчість.  

Поняття про уяву.  Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси.  

Види і типи уяви.  Уява і творчість. Прийоми уяви.  Уява і фантазія. Розвиток 

уяви.  
 

Тема 9. Емоційні та вольові процеси, психічні стани та утворення. 

Сутність та класифікація емоцій і почуттів. Особливості настроїв та афектів. 

Психологічна характеристика волі. Психологічна структура вольового акту. 

Сутність психічних станів. Психічні утворення. Сутність навичок. 

 

Змістовий модуль 2. Психологія особистості. 
 

Тема 10. Психологія особистості. 

Сутнісна характеристика особистості. Обумовленість особливостей 

розвитку особистості. Рушійні сили розвитку особистості, їх напрямки і тенденції. 

Класифікація базових понять: індивід, особистість, суб’єкт, індивідуальність. 

Психологічна структура та спрямованість особистості. Структура і особливості 

потреб. Психологічна характеристика мотивів, інтересів, темпераменту. Сутність 

характеру та здібностей. 

 

Тема 11. Типологічні особливості особистості. Темперамент. Характер. 

Соціально-психологічні характеристики особистості.  

Природа темпераменту. Властивості темпераменту. Типологічні властивості 

особистості і діяльність. Поняття про характер. Структура характеру. Соціально-

психологічні характеристики особистості. 

 

Тема 12. Психологічна характеристика діяльності. 

Сутність діяльності. Основні науки про проблеми людини як суб’єкту 

діяльності. Особливості діяльності людини і тварин. Психологічні особливості дій 

і діяльності. Структура діяльності. Структура і функції дії. 

 

Тема 13. Психологія спілкування. Види і рівні спілкування. 

 Поняття про спілкування.  Засоби спілкування.  Функції спілкування.  Види 

спілкування.  

 

Тема 14. Соціально психологічні явища. 

Класифікація соціальних груп та соціально-психологічних явищ. 

Характеристика соціальної взаємодії людей. Характеристика соціальної перцепції. 



Сутність спілкування. Класифікація та психологічна структура малих груп. 

Структура психології і взаємовідносин в малій групі. Характеристики групової 

думки та групових прагнень. Особливості групових настроїв. Види традицій. 

Соціально-психологічні процеси в малій групі. 

 

Питання для підготовки з дисципліни «Психологія»: 
 

1. Предмет загальної психології як найскладніша сфера життєдіяльності людини. 

2. Активність - вирішальна властивість психіки. 

3. Механізми психіки людини. Їх основні форми та функції. 

4. Методи психологічної науки. 

5. Основні завдання психологічної науки. 

6. Основні принципи психологічної науки. 

7. Свідомість і самосвідомість та їх культурно – історична обумовленість. 

8. Значення психіки в житті і діяльності людини. 

9. Місце психології в системі наук. 

10. Основні галузі психологічної науки. 

11. Етапи розвитку психологічної науки. 

12. Основні психологічні школи і напрямки. 

13. Розвиток механізмів психіки в еволюційному процесі. 

14. Етапи розвитку нервової системи як механізму поведінки і 

психічної діяльності. 

15. Виникнення і розвиток людської свідомості. Передумови виникнення. 

Історичний розвиток. Особливості історичного розвитку свідомості. 

16. Концепції особистості в загальній психології. 

17.Співвідношення понять  людина”, „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”. 

18. Структурний аналіз особистості. 

19. Біологічне і соціальне в структурі особистості. 

20. Соціальний статут і соціальні ролі. 

21. Поняття про егоідентичність. „Я”- образ і „Я”- концепція.Самооцінка 

особистості. 

22. Механізми психологічного захисту. 

23. Потреба як основа активності особистості. 

24. Психологічна концепція потреб. Ієрархія потреб. 

25. Мотиваційна сфера особистості. Перемінні мотиваційної сфери 

26. Поняття про спрямованість. Враховування впливу мотиваційної сфери на 

прийняття рішення в діяльності. 

27. Поняття про емоції. Модифікації емоцій. Основні закономірності. Теорії 

емоцій. Враховування впливу емоцій на прийняття рішення в діяльності. 

28. Аналіз складної вольової дії. Основні вольові властивості особистості та 

функції волі. Виховування волі. Значення вольових аспектів в діяльності людини. 

29. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Типи темпераментів. Основні 

властивості темпераменту. Компоненти темпераменту. Враховування 

темпераменту в діяльності. 

30.Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси типового характеру. 

Природа характеру та його формування. Значення характеру в структурі 

діяльності. 



31. Поняття про здібності. Структура здібностей. Відмінності у здібностях та їх 

природа. Здібності в діяльності. 

32. Пізнавальна діяльність як процес відображення предметів і явищ дійсності у 

мозку людини. Рівні чуттєвого і абстрактного пізнання. Загальна характеристика. 

33. Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів. Класифікація відчуттів. 

34. Закони відчуттів. Чуттєвість аналізатора та поріг чуттєвості. 

35. Поняття про сприймання. Різновиди сприймання. Закони 

сприймання. Спостереження і спостережливість в діяльності. 

36.Типи сприймань і спостереження. Патологія сприймання. Відчуття й 

сприймання в діяльності. 

37. Поняття про мислення та його значення. Операційні компоненти мислення. 

Форми мислення. Процес розуміння. 

38.Процес розв’язання задач. Види мислення. Індивідуальні особливості 

мислення. 

39. Мислення та мовлення. Види і функції мовлення. Вміння висловлювати свої 

думки в діяльності. 

40.Поняття про уяву. Фізіологічні основи уяви. Зв’язок уяви з предметною 

діяльністю. Процес утворювання образів уяви. 

41.Види уявлення. Індивідуальні особливості уяви людини. Мислення та уявлення 

в діяльності. 

42. Поняття про пам ’ять. Питання про механізм пам’яті. Теорії пам ’яті. 

Види пам ’яті. Порушення пам ’яті. Запам’ятовування і його різновиди. 

Відтворення та його види. Забування та його причини. 

43.Індивідуальні особливості пам ’яті. Значення пам ’яті в діяльності. 

44.Поняття про увагу. Фізіологічні механізми уваги. Різновиди уваги та їх 

порівняльні характеристики. 

45.Характерні особливості уваги. Якості та форми уваги.. Уважність як 

властивість особистості. Значення уваги в діяльності. 

46.Поняття про спілкування. Види спілкування. Задачі. Мети. Способи 

спілкування: вербальна та невербальна комунікація (тілесний обрис, жест, 

тактильно - м’язова чуттєвість). 

47. Функції спілкування: комунікативна інтерактивна, перцептивна, ідентифікація 

і рефлексія, стереотипізація. Каузальна атрибуція. Значення спілкування в 

діяльності. 

48. Поняття про діяльність. Ціль та мотиви діяльності. Структура діяльності. 

Способи діяльності і процес їх освоєння. 

49.Поняття про навички. Процес формування вмінь та навичок. Умови 

формування вмінь та навичок. Різновиди вмінь та навичок. 

50.Поняття про групи та колективи. Види груп та їхні функції. Первинні і 

вторинні групи. Формальні і неформальні групи. 

51. Функції соціалізації: інструментальна, експресивна і підтримуюча функції. 

Розмір групи і її структура. 

53.Які відмінності у поглядах на особистість властиві концепціям Фрeйда і 

неофройдистів? 

54. Охарактеризуйте роль кін естетичних відчуттів у сприйманні. 

55.  Поняття про відчуття. Класифікація та види відчуттів. Загальні якості 

відчуттів. Кількісні характеристики відчуттів. 



56.Співвідношення органічних та психічних процесів. Мозг и психіка. Організм, 

індивід, особистість. 

57.Вплив емоцій на навчальну та трудову діяльність людини. Культура емоцій. 

58. Становлення поглядів на предмет психології в історії науки. Історичне 

становлення психології. 

59. Поняття про волю. Значення волі в житті людини. Функції волі. Вольові 

якості. Самовиховання волі.  

60. Поняття про емоції. Основні теорії емоцій.  

 

Ситуативні завдання  

ВАРІАНТ №1 

Визначити психодіагностичні методики для діагностики певних 

характеристик. Студенти розподіляються на групи по 3-4 студенти в кожній, 

кожна група отримує карточку із завданням. 

Завдання для групи:  визначити методики для діагностики гнучкості 

(негнучкість-ригідності) мислення, творчого потенціалу, вміння співпрацювати у 

команді кандидатів на місце у «креативній групі» певної установи. Порівняйте 

наступні описи, що були зроблені психологом зі слів клієнта. Який з них більш 

інформативний, та чому? На які думки можуть наштовхнути психолога ці описи?   

Опис перший: О.Ф., одружений чоловік 54 років, знаходився в своєму звичному 

для нього стані здоров'я, поки (за три тижня до звернення) не втратив роботу. Потім 

він став помічати, що дуже рано прокидається вранці, втрачає вагу, має знижений 

настрій. Його дружина повідомила, що у клієнта появилися суїцідальні думки, що і 

привело його на консультацію. 

 Опис другий:  О.Ф., одружений чоловік 54 років, його самооцінка та почуття 

власної гідності багато в чому залежали від роботи бухгалтером, якій він присвятив 

30 років. Три тижня назад, коли він був звільнений (внаслідок скорочення штату), він 

відчув таке відчуття, «ніби втратив під ногами землю». Робота завжди була центром 

його життя і він пішов не знаючи, «що робити вдома». Його дружина також була 

вражена. Вона сказала, що він відчував ніби «нічого більше не відчуває… все 

скінчено…». Поступово він став втрачати апетит, а також зацікавлення хобі, яке мав. 

В нього почало розвиватися безсоння ранковими пробудженнями, потім він почав 

повторювати дружині, що він нікому не потрібний. Коли він запитав дружину, чи 

сумувала би вона, якби його не стало, вона привела його на консультацію до 

психолога. 
 

ВАРІАНТ №2 

Вправа «скарга батьків». Проводиться із студентами з метою навчитися 

аналізувати екстремальні ситуації, виробляти стратегії поведінки в їх розв'язку, 

виявляти та долати помилки, які виникають у молодих спеціалістів психологів. У 

вправі розігрується наступна ситуація: «Віра Петрівна, дружина професора 

Гарвардського університету, повернулася зі США та вперше привела свого 



дворічного сина Джона у садок. На другий день вона подала скаргу в РОНО з 

приводу того, що діти у групі дуже агресивні, вони б'ють її сина, ображають, 

забирають іграшки, а один хлопчик навіть вкусив Джона. Джон не може постояти 

за себе, бо він дуже вихований. Він не може навіть пожалітися, бо не знає 

української мови. Віра Петрівна вимагає завідуючу РОНО терміново відреагувати 

на скаргу та покарати винуватих у вихованні батьків дітей та вихователів 

дитячого садка, а також відповісти їй у письмовому вигляді протягом 3 днів». 

Студенти розбиваються на групи по 4-6 осіб та складають: 1) план наступних дій 

психологічної служби, 2) лист – відповідь Вірі Петрівні 

 

ВАРІАНТ №3 
Групова робота – студенти розподіляються по групах  (4 – 6 осіб), кожна 

група отримує карточку із завданням. 

Приклади завдань: 

1) Вольфгант, 7- річний хлопчик. Дома, в сім”ї він нудиться. Він створив для 

себе свій Власний світ. По дорозі до школи, яка лежить через сад, він розмовляє із 

квітами. В своїх думках він літає у хмарах, любить вітер. Він вигадує для себе 

різноманітні дивовижні запитання. „Я лечу разом із сонцем” – з такими словами 

зустрічає бабусю і дідусі, які піклуються про хлопчика в той час, коли його батьки 

від’їжджають у відрядження (останнє стається нерідко). 

 Оскільки він завжди у своїх мріях, часто запізнюється до школи, із школи 

вертається також їз запізненням. Однокласники його не сприймають, сміються, 

знущаються, нерідко – б’ють. За перші два роки навчання у школі в нього немає 

жодного друга, хлопчик завжди покладається виключно на себе. 

Проаналізуйте ситуацію, особистість хлопчика та його психологічні 

проблеми. Якої допомоги потребує хлопчик? Надайте рекомендації. 

2) Із розповіді матері: „Моєму синові було 8 років, коли, вертаючись зі 

школи, він побачив, як старшокласники щось вимагали від молодших дітей, а 

потім жорстоко їх побили на очах в інших дітей. Син дуже злякався та прибіг 

додому. З того часу він боїться ходити сам до школи, виходити на вулицю, 

мотивуючи це тим, що його поб’ють ті ж хлопці. Я його довго переконувала, 

ходила з ним на вулицю, проводжала до школи. З того часу пройшло вже два 

роки. Син самостійно ходить до школи, на вулицю, але як тільки я прошу його 

сходити у магазин, який знаходиться біля дому, чи ще кудись, він починає 

плакати та казати, що боїться зустрічі з тими хлопцями. Як ви порадите діяти? ” 

Проаналізуйте ситуацію, яка сталася два роки тому, а також ту, яка склалася 

зараз. Надайте психологічні рекомендації. 

3) До психолога звернулася жінка зі скаргами на доньку Таню 9 років. Зі слів 

мами, Таня безвідповідальна та безвольна. Мати вважає, що відсутність цих 

якостей свідчить про психічну патологію та просить обстежити дівчинку. Коли 

Таня приходить зі школи, вона бавиться з іграшками, їсть солодке, замість того, 



щоб робити уроки та обідати. Мати приходить з роботи об 19 годині. Таня весь 

час знаходиться сама вдома. Мати часто дзвонить з роботи та намагається 

контролювати, але це не дає результатів. Вказівки дівчинка не виконує. Зрештою 

мати заховала всі іграшки, фарби. Тоді Таня почала дряпати скатертину під час 

обіду, обгризати нігті, постійно смокче великий палець руки. Мати запідозрила 

психічне захворювання та звернулася по допомогу.  Сама мати закінчила школу із 

золотою медаллю. Вона виросла у великій родині, в хаті завжди було людно. „зі 

мною ніхто не займався, я все робила сама.” 

Сформулюйте психологічну гіпотезу стосовно причин поведінки дівчинки. 

Чи потрібне психологічне обстеження дитини, чи достатньо психологічної 

консультації? Яка психологічна допомога можлива? 

4) Наталя К., 11 років, з інтелигентної, ззовні благополучної сім'ї. Батькі 

немолоді. Розвиток без відхилень. На другому році не спала вдень, доводилося 

довго колисати, щоб заснула. Дівчинка слухняна, відповідальна, дуже вразлива, 

тривожна (хвилюється, якщо мати затримується). Успішність добра, відвідує 

художню школу, виховується під постійним контролем опікаючих батьків. 

Останні 3 – 4 роки особливо погано засинає , лягає, встає, засинати на самоті 

боїться. Перед сном – страхи: „може залізти мавпа, змія”, чекає та боїться, коли 

загасять світло в будинку навпроти. Сни яскраві, кольорові. Боїться переходити 

вулицю, але змушує себе зробити це, перейти площу не може. Боїться лишатися 

вдома сама – здається, що в квартирі привиди. Розуміє необгрунтованність 

страхів. На більшості уроків боїться відповідати усно. 

Сформулюйте психологічну гіпотезу стосовно причин поведінки дівчинки. 

Чи потрібне психологічне обстеження дитини, чи достатньо лише психологічної 

консультації? Яка психологічна допомога можлива? 

 

ВАРІАНТ№ 4 

Ситуація для дискусійного обговорення: 

У лікарню поступила потерпіла – жінка 26 років. На неї був здійснений 

злочинний напад у центрі міста, коли вона йшла після роботи до свого авто. В 

результаті нападу жінка отримала численні садини, забої, але не була серйозно 

травмована. ЇЇ поклали у лікарню для обстеження. Лікар швидкої допомоги, що 

оглядала потерпілу, була стурбована тим, що пацієнтка не розповідає про 

інцідент. Фактично вона взагалі не говорила про напад, не могла пояснити міліції, 

що сталося (її знайшли міліціонери, вона лежала непритомна позаду будови, де 

знаходився її офіс). Лікар виключила фізичне ушкодження гортані, травосходу та 

інших органів, пов’язаних із мовленням. Після того як пацієнтку оглянули, лікар 

звернулася за консультацією до психолога лікарні, оскільки вона не знала, як далі 

взаємодіяти із пацієнткою, чи варто продовжувати лікування, чи слід передати її 

іншому спеціалісту.  

Питання: назвіть можливі психогенні чинники ситуації, що склалася. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

При перевірці питань кожне з них оцінюється у 3,3 бали. Таким чином, 

студент максимально може отримати 100 балів. Набрані бали включаються до 

загального вступного рейтингу студента. 

Встановлені критерії оцінювання достатності знань при вступі на напрям 

підготовки 6.030102 - «Психологія» наступні: 

 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100  

«Відмінно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний 

матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, 

обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, 

зроблені аргументовані висновки. Студент показує при цьому 

глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити 

власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної 

проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано 

викладати матеріал.  

75 – 89  

«Добре» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюється значна частина навчального матеріалу. Студент 

виявляє знання і розуміння основних положень з навчальних 

дисциплін, певною мірою може аналізувати матеріал, 

порівнювати та робити висновки. Студент питання висвітлює 

повно, висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння 

аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні 

завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, може мати 

місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, 

нечітко виражене ставлення студента до фактів. 

60 – 74  

«Задовільно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюються основні положення навчального матеріалу на 

рівні запам'ятовування без достатнього розуміння; студент у 

цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання 

лекційного матеріалу, навчальної літератури, намагається 

аналізувати факти й події, робити висновки. Але дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при 

висвітленні теоретичного матеріалу.  

1 – 59  

«Незадовільно» 

Оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на 

рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив 

неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені 

неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні 

розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення. У 

відповідях припущені суттєві помилки. 
 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 



 „відмінно” - за 90-100% правильних відповідей - 24-25 балів; 

 „добре” - за 70-89% правильних відповідей - 18-23 бали; 

 „задовільно” - за 60-69% правильних відповідей - 9 - 18 балів; 

 „незадовільно” - менше 60% правильних відповідей - 8 і менше балів. 
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