
Критерії оцінювання виконання завдань  

комплексної контрольної роботи   

з дисципліни «Менеджмент та бізнес-план стартапів» 

для студентів 5 курсу галузі знань 10 – Природничі науки, 

спеціальності 101 – «Екологія», ОПП «Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика» ОС «Магістр» 

 

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням 

за стобальною системою. Основними критеріями оцінювання комплексної 

контрольної роботи є: повнота виконання завдань; правильність виконання 

завдань; здатність студента до творчого застосування набутих ним знань, 

умінь та навичок; здатність студента викладати матеріал на папері 

логічно, послідовно, з дотриманням вимог ЄСКД та ЄСТД. 

Оскільки ККР складається з трьох завдань, доцільно результати 

виконання кожного з цих завдань оцінювати окремо, а потім на цій основі 

виводити підсумкову оцінку. Виходячи з вище сказаного, запропоновані такі 

критерії оцінювання ККР. 

1. При перевірці виконання комплексної контрольної роботи, за 

відповідь на кожне завдання білету виставляється диференційована оцінка 

згідно з наступними вимогами: 

Незадовільно (1-59 бали / F-FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має 

навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60-63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64-73 бали / D)одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74-81 бали / С) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82-89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90-100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли 

він може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, 

пропозиції мають елементи наукової новизни. 

2. Загальна оцінка за виконання комплексної контрольної роботи з 

дисципліни виставляється за стобальною системою як середнє арифметичне 

з оцінок за відповіді по кожному з завдань білету. 



Анотація 

пакету комплексної контрольної роботи 

 

з дисципліни «Менеджмент та бізнес-план стартапів» 

для студентів 5 курсу галузі знань 10 – Природничі науки 

спеціальності 101 – «Екологія»  

ОПП «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» 

ОС «Магістр» 

 

Контрольна робота призначення для визначення рівня залишкових 

знань студентів з дисципліни «Менеджмент та бізнес-план стартапів» для 

галузі знань 10 – Природничі науки спеціальності 101 – «Екологія» ОПП 

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика» ОС «Магістр». 

 Робота підготовлена з метою виявлення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, формування навичок практичного використання теоретичних 

знань, які дозволять студентам в подальшому освоювати інші дисципліни 

навчального плану їх професійного спрямування, а також використовувати 

набуті знання для кваліфікованого виконання завдань у майбутньому. Пакет 

контрольних робіт містить 15 варіантів. 

 Завдання кожного варіанту контрольної роботи включає три 

теоретичних питання, розкриття яких потребує знань основних положень та 

концепцій менеджменту, а також особливостей їх застосування в практичній 

діяльності. У зв’язку з цим відповіді мають містити приклади застосовування 

програмного матеріалу дисципліни. Теоретичні завдання побудовані так, аби 

студент зміг продемонструвати не лише репродуктивну, а й творчу, розумову 

діяльність. Комплексна контрольна робота проводиться у письмовому 

вигляді. 

 Термін виконання контрольної роботи – дві академічні години. 

 

 


