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2. Мета та завдання комплексного державного екзамену 

Мета – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим 

відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою 

формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 

Завдання – засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової 

системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і 

непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем 

оподаткування, діяльності державної податкової служби. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

  - теоретичні основи елементів податкової системи; 

-  порядок обчислення податків, їх облік у платників та в податковій 

інспекції 

вміти:  
- визначати базу оподаткування та розраховувати податки; 

- вести облік податків; 

- контролювати сплату податків в бюджет і позабюджетні фонди; 

мати навички роботи з первинною документацією для обчислення податків 

та складання податкової звітності, що надається до податкових інспекцій. 

 

3. Програма комплексного державного екзамену 

Податкова система 

Тема 1. Сутність та види податків. 

Сутність податків. Податки та інші форми платежів до бюджету – плата та 

відрахування, функції податків. Принципи оподаткування. Термінологія 

оподаткування. Елементи податку  суб’єкт (платник), об’єкт оподаткування, 

джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і квота. Класифікація 

податків. Поділ податків за формою оподаткування, економічним змістом, рівнем 

державних структур. Види прямого оподаткування та його роль у системі 

фінансового регулювання. Види прямих податків. Переваги та недоліки непрямих 

податків, їх місце в податковій системі. 

     Тема 2 . Податкова система і податкова політика держави. 

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних 

доходів. Порядок і методи формування державних доходів. Поняття податкової 

системи і вимоги до неї. Фактори, що визначають структуру податкової системи. 

Обсяг видатків бюджету, як визначальна база побудови податкової системи. 

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового 

національного податку. Податкова система України, основні етапи її становлення. 

Податкова політика та фактори, що визначають її напрямки і характер. 

Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин. 

Податкова політика України в сучасних умовах. 

Тема 3. Державна податкова служба України. 
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Податкова служба держави, склад податкової служби України. Податковий 

кодекс України про податкову службу. Організаційна структура та функції 

державної податкової інспекції. Права і відповідальність працівників державних 

податкових інспекцій. Основи та організація податкової роботи, її основні 

елементи. Правове регламентування встановлення податків. Порядок реєстрації 

платників, облікові документи. Облік надходжень податків. Контроль за 

своєчасним надходженням податків. Порядок та форми розрахунків з бюджетом. 

Встановлення методики обчислення податків, розрахунки за фактичними 

показниками. Відповідальність платників за своєчасність і правильність 

розрахунків з бюджетом і за подання декларації. 

Тема 4.Податок на додану вартість. 

Сутність податку на додану вартість (ПДВ). Платники податку. Вимоги 

щодо реєстрації осіб як платників податку. Визначення об’єкта оподаткування. 

Визначення бази оподаткування. Ставки податку. Методика включення податку в 

ціни товарів, робіт, послуг. Порядок обчислення ПДВ. Визначення податкових 

зобов’язань і податкового кредиту. Сутність та порядок складання податкових 

накладних. Порядок складання податкових декларацій та строки розрахунків з 

бюджетом. Податкова накладна. Особливості оподаткування операцій при 

переміщенні товарів через митний кордон України. Контроль податкових 

інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати ПДВ. 

Тема 5. Акцизний податок. 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники акцизного 

податку. Об’єкти та база оподаткування. Підакцизні товари і ставки акцизного 

податку. Порядок включення акцизного податку в ціни товарів. Порядок 

обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України. Порядок 

обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. 

Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. 

Порядок і строки сплати податку. Складання та подання декларації з акцизного 

збору. Контроль за нарахуванням та сплатою податку. 

Тема 6.Мито. 

Види, платники і ставки мита. Термінологія митної справи, митна територія 

та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна  декларація. 

Платники, пільги і ставки мита. Порядок сплати мита.  

Тема 7. Податок на прибуток. 

Основи прибуткового оподаткування підприємств. Платники і ставки 

податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення та визнання 

доходів. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування. 

Склад витрат та порядок їх визнання. Особливості визнання витрат подвійного 

призначення. 

Об’єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших 

необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Визначення вартості 

об’єктів амортизації. 
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Порядок обчислення податку. Звільнення від оподаткування. Порядок 

складання податкової звітності з податку на прибуток. Контроль податкових 

інспекцій за розрахунками з податку на прибутку. 

Тема 8. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Оподаткування сільськогосподарських підприємств. Сутність фіксованого 

сільськогосподарського податку (ФСП). Порядок набуття та скасування статусу 

платника податку. Платники ФСП. Об’єкт і база оподаткування. Ставки податку. 

Особливості обкладання платників податку окремими податками і зборами. 

Визначення податкового (звітного) періоду. Порядок нарахування та строки 

сплати податку. Порядок складання та подання податкової звітності.  

Тема 9. Податок з доходів фізичних осіб. 

Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб. Платники податку з 

доходів фізичних осіб (ПДФО). Об’єкт та база оподаткування. 

Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу. Ставки податку. Порядок визначення податкової 

знижки. 

Визначення податкових соціальних пільг. Порядок вибору підвищеної 

податкової соціальної пільги. Порядок нарахування, утримання і сплати 

(перерахунку) податку до бюджету. 

Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб -  

суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного 

податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачуються єдиний податок. 

Ставки єдиного податку. Порядок визначення доходу платника єдиного 

податку. Порядок нарахування та сплати єдиного податку. 

Тема 11. Плата за ресурси та послуги. 

Підстава і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Збір за 

спеціальне використання води. Платники і об’єкти оподаткування. Ставки збору. 

Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води. 

Порядок сплати збору. 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Платники, об’єкт 

оподаткування та ставки збору. Порядок нарахування та сплати збору. 

Загальна характеристика плати за землю, переваги, недоліки. Платники, 

об’єкт та база оподаткування. Форми плати за землю: земельний податок і 

орендна плата. Звільнення від сплати земельного податку. Строки сплати. 

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Плата 

за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин. платники, об’єкт оподаткування. Порядок подання розрахунків. Порядок 

сплати податкових зобов’язань.  

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 
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трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Рентна плата за 

нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. 

Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Платники, об’єкт 

оподаткування та ставки збору. Порядок нарахування та сплати збору. 

Тема 12.Інші податки. 

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. Податковий 

кодекс України про місцеве оподаткування. Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір. 

Платники, об’єкт та ставки. Порядок нарахування та сплати.  

Екологічний податок. Платники податку. Об’єкт та база оподаткування. 

Ставки податку. Порядок обчислення податку. Порядок подання податкової 

звітності та сплати податку. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(єдиний внесок). Платники єдиного внеску. База нарахування єдиного внеску. 

Розмір єдиного внеску та пропозиції його розподілу за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порядок обчислення 

і сплати єдиного внеску. Порядок подання звіту за єдиним внеском. 

Облік і звітність бюджетних установ 

           Тема № 1  Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

1. Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади 

їх діяльності. 

2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

3. План рахунків бюджетних установ та його структура. 

4. Меморіальні ордери: їх види та застосування.  

 

 Тема № 2 Кошторис бюджетної установи . 

1. Поняття про кошторис. Види кошторисів. 

2.  Складання проектів кошторисів. 

3.  Розгляд і затвердження кошторисів. 

4.  Внесення змін до кошторисів. 

 

 Тема № 3 Облік фінансування бюджетних установ.  

1. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ. 

2. Система розпорядників бюджетних коштів. 

3. Облік фінансування за відомчою структурою. 

4. Облік фінансування через органи Державного казначейства. 

5. Поняття бюджетної класифікації та її структура. Склад і 

класифікація видатків. 

6. Облік касових видатків. 

7. Облік фактичних видатків. 

 

 Тема № 4 Облік касових операцій. 
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1. Каса як окремий структурний підрозділ бюджетних організацій і 

установ. 

2. Документальне оформлення надходження грошових коштів. 

3. Документальне оформлення використання грошових коштів . 

4. Порядок ведення касової книги. 

5. Організація обліку касових операцій у бухгалтерії бюджетних 

установ. 

 

Тема № 5   Облік розрахункових операцій. 

1. Суть розрахунків, причини їх виникнення. Завдання обліку 

розрахунків. 

2. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

3. Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги. 

4. Облік розрахунків зі страхування. 

5. Облік розрахунків за податками та платежами. 

6. Облік розрахунків з різними дебіторами. 

7. Облік розрахунків з різними кредиторами. 

 

Тема № 6  Облік основних засобів та інших необоротних активів у 

бюджетних установах.  

1. Характеристика,класифікація та оцінка основних засобів 

бюджетних установ. Завдання обліку основних засобів бюджетних 

установ. 

2. Облік наявності та надходження основних засобів . 

3. Облік зносу та ремонту основних засобів. 

4. Облік вибуття основних засобів. 

 

            Тема № 7  Облік запасів у бюджетних установах. 

1. Характеристика, класифікація та оцінка запасів бюджетних 

установ. Завдання обліку запасів. 

2. Документальне оформлення надходження та вибуття запасів. 

3. Складський облік запасів. 

4. Синтетичний та аналітичний облік запасів. 

5. Методи обліку запасів. 

6. Облік МШП. 

 

      Тема № 8    Облік праці та її оплати у бюджетних установах. 

1. Праця та заробітна плата у бюджетних установах. Завдання 

обліку. 

2. Оперативний облік особового складу працівників.  

3. Облік використання робочого часу та виробітку. 

4. Форми та види оплати праці в бюджетних установах. 

5. Порядок нарахування заробітної плати. 

6. Утримання із заробітної плати працівників. 
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7. Нарахування заробітної плати за середнім заробітком. 

8. Облік розрахунків із заробітної плати. 

 

 Тема № 9 Порядок використання та обліку коштів спеціального фонду. 

 

1. Власні кошти бюджетних установ, їх склад та призначення. 

Завдання обліку коштів спеціального фонду. 

2. Облік спеціальних коштів. 

3. Облік сум за дорученнями. 

4. Облік депозитних сум. 

5. Облік інших власних надходжень. 

      Тема № 10   Звітність бюджетних установ. 

1. Поняття про звітність бюджетних установ. 

2. Види звітності. 

3. Порядок складання балансу. 

 

Контроль і ревізія 

Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні 

Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою. Завдання 

контролю в умовах ринкової економіки. Поняття контрольно-ревізійних 

процедур. 

Характеристика основних видів контролю. Органи, які здійснюють контроль. 

Проблеми підвищення якості та ефективності контрольно-ревізійної роботи. 

Характеристика форм контролю. 

Методичні прийоми і способи, які застосовуються при здійсненні різних форм 

контролю. 

Права, обов’язки і відповідальність працівників контрольно-ревізійної служби. 

Основні етапи ревізії, їх сутність.  

Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи.  

Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів 

Завдання, напрями і джерела ревізії грошових коштів. Методика перевірки 

фактичної наявності касової готівки та дотримання умов їх збереження. 

Документальна перевірка касових операцій за джерелами надходжень готівки. 

Перевірка повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з 

касової дисципліни. Перевірка касових операцій по напрямах використання 

грошей з каси. Методи і способи перевірки витрат грошей. Блок-схеми здійснення 

контрольних дій. 

Перевірка дотримання правил здійснення операцій на розрахунковому і 

валютних рахунках, відкритих підприємствам в установах банків. Перевірка 
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операцій з інших рахунків грошових коштів. Систематизація та узагальнення 

матеріалів ревізії. Алгоритми прийняття рішень за результатами контролю. 

Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків 

Завдання, напрями та джерела ревізії по видах розрахунків.  

Перевірка розрахунків з підзвітними особами, дотримання правил видачі 

авансів, доцільності і правомірності витрат на відрядження, господарські видатки. 

Документальне оформлення і відображення в обліку. 

Контроль розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності, 

роботи (послуги), внутрішньовідомчих розрахунків. Викриття можливих фактів 

зловживань. Реальність дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Перевірка розрахунків з покупцями і замовниками. 

Перевірка розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальних збитків. 

Перевірка розрахунків по оплаті праці. 

Стан розрахунків з працівниками, нарахування заробітної плати, утримання із 

заробітної плати, достовірність і правильність ведення первинного і 

бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. 

Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю і прийняття рішень за 

результатами ревізії. 

Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів  

 і нематеріальних активів 

Завдання, напрями і джерела ревізії основних фондів і нематеріальних активів. 

Перевірка стану збереження основних фондів. Документальна перевірка 

операцій з надходження і вибуття основних фондів. Методи і способи перевірки, 

послідовність контрольних дій. 

Перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань. 

Перевірка витрат на ремонт основних засобів: капітальний, поточний, технічне 

обслуговування тощо. 

Перевірка нематеріальних активів: обґрунтованість складу нематеріальних 

активів, що внесені засновниками до статутного фонду; операції з надходження і 

вибуття; нарахування зносу. Блок-схеми перевірки. Особливості контролю із 

застосуванням сучасних засобів автоматизації і комп’ютеризації. 

Контрольна робота 1. 

Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка дотримання умов збереження 

матеріальних цінностей. Перевірка стану та якості контролю за збереженням 
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матеріальних цінностей на підприємстві. Особливості перевірки за видами 

матеріальних цінностей. Послідовність контрольних дій, узагальнення результатів 

контролю. 

Перевірка операцій з оприбуткування матеріальних цін- 

ностей. 

Перевірка операцій з витрачання матеріальних цінностей. 

Особливості перевірки малоцінних швидкозношуваних предметів. Методи і 

способи викриття можливих зловживань. Використання ПЕОМ при здійсненні 

ревізії. 

Тема 6. Контроль і ревізія собівартості  

готової продукції, робіт (послуг) 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка основних витрат на 

виробництво. Особливості організації перевірки при застосуванні в обліку ПЕОМ. 

Обґрунтованість включення до складу собівартості витрат на виробництво. 

Оцінка вартості матеріальних витрат, витрат на оплату праці, 

Перевірка накладних витрат на виробництво продукції, робіт (послуг). 

Особливості перевірки загальновиробничих, загальногосподарських витрат. 

Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань. 

Контроль правильності визначення фактичної собівартості готової продукції, 

робіт (послуг). Оцінка незавершеного виробництва, визначення і розподіл 

відхилень. Відповідність облікових і звітних даних по видах готової продукції. 

Методи і способи перевірки, послідовність дій за джерелами контролю. 

Узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю.  

Тема 7. Контроль і ревізія виконання  

виробничої програми та реалізації  

продукції, робіт (послуг) 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка виконання виробничої програми 

підприємства в розрізі: видів виробничої діяльності, асортименту готової продукції, 

робіт (послуг). Обґрунтованість програми випуску готової продукції. 

Перевірка операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здачі 

виконаних робіт (наданих послуг). 

Виконання угод із замовниками і покупцями.  

Перевірка обсягів реалізації продукції, робіт (послуг). Послідовність 

контрольних дій. Блок-схеми перевірки. Методи і прийоми здійснення контролю.  
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Контроль правильності визначення фактичної собівартості реалізованої 

продукції, робіт (послуг). Узагальнення і прийняття рішень за результатами 

ревізії. 

Тема 8. Контроль і ревізія фінансових  

результатів, фондів і фінансового  

стану підприємства 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка правильності визначення 

балансового прибутку. Методи і способи перевірки прибутку від основної 

діяльності, позареалізаційних доходів і видатків. 

Перевірка використання прибутку. Фінансові вкладення, погашення збитків 

минулих років. Розрахунки з бюджетом з оподаткування прибутку. 

Перевірка фондів спеціального і цільового призначення.  

Контроль фінансового стану підприємства. Методи і способи оцінки 

фінансового стану. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення і 

реалізація результатів ревізії. 

Тема 9. Контроль і ревізія стану  

бухгалтерського обліку і звітності 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка організації облікової роботи в 

бухгалтерії. Виконання плану роботи працівниками бухгалтерії. Забезпечення 

облікового процесу. 

Перевірка стану бухгалтерського обліку. Особливості організації контролю із 

застосуванням ПЕОМ і Плану рахунків. Відповідність синтетичного та 

аналітичного обліку. Методика ведення облікових реєстрів. Первинний облік і 

стан контролю матеріального обліку в матеріально відповідальних осіб. Якість 

інвентаризації матеріальних цінностей. Методи і прийоми перевірки. 

Перевірка достовірності бухгалтерської і статистичної звітності. Відповідність 

даних звітності даним бухгалтерського обліку. 

Фінансовий облік 

           Тема № 1  Основи побудови фінансового обліку. 

1. Засади організації фінансового обліку. 

2. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. 

3. Обліковий цикл. 

4. Елементи фінансової звітності. 

 Тема № 2  Облік грошових коштів. 

1. Облік грошових коштів у касі. 

2. Облік грошових коштів на поточних рахунках банку. 

3. Облік операцій в іноземній валюті. 
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 Тема № 3 Облік основних засобів і нематеріальних активів 

1. Визнання, оцінка та класифікація необоротних активів. 

2.  Облік надходження основних засобів та нематеріальних активів. 

3.  Ремонт основних засобів. 

4.  Амортизація основних засобів та нематеріальних активів. 

5.  Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів. 

6.  Облік вибуття основних засобів та нематеріальних активів. 

 

 Тема № 4 Облік дебіторської заборгованості.  

1. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

2. Облік іншої дебіторської заборгованості. 

3. Облік витрат майбутніх періодів. 

 

 Тема №5 Облік фінансових інвестицій. 

1. Поняття фінансових інструментів та їх класифікація. 

2. Визначення фінансових інвестицій. 

 

Тема № 6 Облік запасів. 

1. Поняття та визнання запасів. 

2. Облік надходження запасів. 

3. Оцінка запасів на дату балансу. 

4. Облік вибуття запасів. 

 

Тема № 7 Облік витрат виробництва та готової продукції.  

1. Сутність та класифікація виробничих витрат. 

2. Облік виробничих витрат . 

3. Калькулювання собівартості готової продукції. 

4. Оцінка та облік готової продукції. 

 

            Тема № 8  Облік власного капіталу. 

1. Зміст і функції власного капіталу підприємства. 

2. Порядок формування статутного капіталу підприємства. 

3. Облік нерозподіленого прибутку. 

4. Порядок формування резервного та іншого власного капіталу. 

 

      Тема № 9    Облік зобов’язань.   

1. Класифікація зобов’язань . 

2. Облік довгострокових зобов’язань .  

3. Облік короткострокових зобов’язань . 

4. Облік розрахунків з оплати праці. 

5. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими 

платежами. 

6. Облік доходів майбутніх періодів. 
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 Тема № 10 Облік доходів, витрат і фінансових результатів. 

1. Облік доходів. 

2. Облік витрат. 

3. Облік фінансових результатів. 

 

      Тема № 11   Облік податку на прибуток 

1. Основи розрахунку податку на прибуток. 

2. Методи обліку відстрочених податків на прибуток. 

3. Порядок визначення податкової бази. 

4. Облік тимчасових різниць. 

 

Тема № 12      Формування фінансової звітності. 
1. Методика складання фінансових звітів . 
2. Консолідована фінансова звітність. 
3. Виправлення помилок та внесення змін до фінансових звітів. 

 

Економічний аналіз 

Тема №1  Суть та види економічного аналізу 

 1.  Поняття про економічний аналіз як науки. 

 2.  Предмет та об’єкти економічного аналізу 

 3.  Завдання економічного аналізу 

 4. Основні категорії 

 5. Види економічного аналізу.  

 

           Тема №2   Метод і методика економічного аналізу 

1. Метод економічного аналізу і його особливості. 

2. Класифікація прийомів і способів економічного аналізу та їх 

характеристика. 

3. Основні властивості і моделі детермінованого факторного аналізу. 

4. Економіко-математичні методи, що застосовуються в 

економічному аналізі. 

 

Тема №3  Інформаційна база економічного аналізу 

1.  Характеристика і класифікація джерел інформації.. 

2.  Вимоги до організації інформаційного забезпечення. 

3.  Підготовка і аналітична обробка інформації. 

4. Документальне оформлення результатів аналізу 

 

 Тема №4  Організація та етапи економічного аналізу 

 1.  Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

2.  Послідовність проведення економічного аналізу. 

 

 Тема №5  Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) 

1. Завдання та джерела інформації аналізу виробництва та 

реалізації продукції. 
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2. Аналіз виробництва продукції за номенклатурою та структурою 

виготовлення продукції 

3. Аналіз якості та браку продукції 

4. Аналіз ритмічності та комплектності виробництва. 

Тема №6  Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня 

підприємства 

  

1. Аналіз праці та заробітної плати. 

2. Аналіз основних засобів. 

3. Аналіз матеріальних ресурсів. 

 

8.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 
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