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ВСТУП 

У Донецькому національному технічному університеті на  гірничому 

факультеті  ведеться підготовка  студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» за   спеціальністю 103 «Науки про Землю». 

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальний термін навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» – 1,5 роки.  

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну  гуманітарну та соціально-

економічну,  математичну   та   природничо-наукову, професійно-орієнтовану  та  

практичну підготовки,  що орієнтовані на специфічні вимоги геологічної галузі до 

випускників вищих навчальних закладів геологічного профілю. 

Термін  підготовки магістра з геології – 1,5 роки з загальним обсягом 

навантаження на теоретичну підготовку 2160 годин і 1080 годин на виконання і 

захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення ВНЗ 

дозволяють: 

— забезпечити потреби геологічної галузі у розробці проектів і программ 

розвитку мінерально-сировинної бази країни; 

— працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних 

організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ геологічного профілю І-ІV рівнів акредитації; 

— працювати у виробничих і  проектних організаціях геологічної і спільної з нею 

галузях. 
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Розділ 1. __ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ 
 

1. Місце Землі в космічному просторі. Будова Сонячної системи, її склад 

та походження [1,2,3]. 

2. Будова Землі. Методи вивчення внутрішньої будови Землі, принципи 

виділення  границь оболонок першого порядку. Агрегатний стан речовини 

геооболонок. Будова земної кори. Типи земної кори [1, 2, 3]. 

3. Процеси вивітрювання та його типи. Фактори, що контролюють 

процеси вивітрювання на земній поверхні в різних ландшафтно-кліматичних 

зонах [1, 2, 3]. 

4. Геологічна діяльність поверхневих вод, генетичні типи 

континентальних відкладів та форми рельєфу, що утворюються внаслідок цих 

процесів. Зледеніння в історії Землі, можливі  їх причини виникнення. Причини 

існування льодовикових та міжльодовикових епох в межах четвертинного 

зледеніння [1, 2, 3]. 

5. Геоморфологічний профіль Світового океану. Генетичні типи 

морських відкладень. Фактори, що контролюють розміщення осадових відкладень 

в різних зонах океану [1, 2, 3]. 

6. Типи вулканічних вивержень, їх зв`язок зі складом та фізичними 

властивостями магм.Типи інтрузивних тіл, їх форма, розміри, глибини утворення, 

співвідношення з вмісними породами [1, 2, 3].  

7. Поверхня напластування. Ознаки підошви та покрівлі пластів. 

Стратиграфічна незгідність, її ознаки та зображення на розрізі й на карті [1, 2, 4]. 

8. Відносний вік гірських порід та методи його визначення. Ізотопний 

вік гірських порід та методи його визначення. Мінерали, що використовуються, 

похибки визначення, віковий діапазон застосування [4, 5]. 

9. Стратиграфічна та геохронологічна шкала. Підрозділи шкал, їх 

співвідношення, індекси, кольори [4, 5]. 

10. Поняття про фації та формації. Типи формацій, приклади. Тектогенези 

(епохи складчатості) та їх фази, час їх проявів [1, 2, 5]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Якушева А. Ф.,  Хаин В. С., Славин В. И. Общая геология. - М.: Изд-во МГУ, 1988. 

2. Короновский Н.В. Общая геология. - М.:Изд-во МГУ, 2006. 

3. Паранько І. С., Сіворонов А. О., Євтєхов В. Д. Загальна геологія – Кривій Ріг:      

Вид-во Мінерал, 2003. 

4. Хаин В. Е., Короновский Н. В., Ясманов Н. А. Историческая геология. - М.:Изд-во 

МГУ, 1997. 

5. Киселевич Л. С. Історична геологія. Навч. посібник. Київ: ВПЦ «Київ. ун-тет.» – 

2008.  
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Розділ 2. МІНЕРАЛОГІЯ 

1. Основи кристалографії, поняття кристалу, симетрія кристалів, 

елементи симетрії, категорії і сингонії. Форми кристалів [1,2,3,4,5].  

2. Поняття про мінерал, мінеральний парагенезис, його геохімічне та 

петрологічне значення та використання в практиці фундаментальних та 

прикладних геологічних досліджень, формули мінералів [1, 2, 3, 4, 5]. 

3. Фізичні властивості мінералів: генетична зумовленість, наукове та 

прикладне значення [1, 2, 3, 4, 5]. 

4. Типоморфні мінерали та їх асоціації як класичний інструмент 

науково-дослідних та прогнозно-пошукових технологій мінералів. Геохімічні 

типоморфні ознаки мінералів як найбільш сучасний інструмент фундаментальних 

та прикладних геологічних досліджень [1, 2, 3, 4, 5]. 

5.  Генезис мінералів: ендогенні, екзогенні процеси 

мінералоутворювання, сучасні кристалохімічні уявлення[1,2,3,4,5]. 

6. Класифікація мінералів. Характеристика класів мінералів: самородні, 

сульфіди, окисли, карбонати, сульфати, вольфрамати, молібдати, силікати 

7. Промислове значенні мінералів. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Лазаренко Є. К. Курс мінералогії. – К.: Вища школа, 1970. 

2. Булах А. Г. Минералогия с основами  кристалографии. – М.: Недра, 1989. 

3. Павлишин  В. І., Маяковський О. І., Довгий С. О. Генезис мінералів. – К.: 

ВПЦ «Київськийуніверситет», 2003. 

4. Павлишин В. І., Довгий С. О.  Мінералогія. Вступ до мінералогії. 

Підручник. – К.: КНТ, 2008. 

 

 

Розділ 3. ПЕТРОГРАФІЯ і ЛІТОЛОГІЯ 

 
1. Поняття гірничої породи, хімічний і мінеральний склад породи, 

поняття структури і текстури породи [1, 2, 3, 4] 

2. Закони кристалізації магматичного розплаву, вплив умов кристалізації 

на формування структур і текстур магматичних порід [1, 2, 3, 4]. 

3. Існуючі принципи класифікації магматичних порід [1, 2, 3, 4]. 

4. Характеристика головних родин магматичних порід (перидотитів-

пікритів, фоїдолітів – фоїдитів, габроїдів – базальтоїдів, монцонітів – латитів, 

діоритоїдів – андезитоїдів, сієнітоїдів – трахітоїдів, гранітів – ріодацитів тощо) [1, 

2, 3, 4]. 

5. Загальна характеристика процесів метаморфізму. Типи, фактори та 

фації метаморфізму. Головні типии метаморфічних порід [1, 2, 3, 4]. 

6. Метасоматичні породи: механізм формування, класифікація та склад 

[1, 2, 3, 4]. 

7. Основні етапи формування осадових порід (вивітрювання, перенос, 
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седиментація, діагенез, катагенез) [5, 6, 7, 8, 9]. 

8. Головні принципи класифікації осадових порід за складом, 

структурою та генезисом [5, 6, 7, 8, 9]. 

9. Характеристика головних петротипів осадових порід (теригенно-

осадових, глинистих, аллітових, феролітових, манганолітових, карбонатних, 

фосфоритових, силіцитових, евапоритів такаустобіолітів) [5, 6, 7, 8, 9] 

10. Принципи формаційного та фаціального аналізу в літології та 

петрології [5, 6, 7, 8, 9]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Молявко В.Г., Павлов Г.Г. Петрографія магматичних порід. Навчальний 

посібник. – К.: ВПЦ «Київськийуніверситет», 2003. 

2. Петрография, ч. І / Под ред. А. А. Маракушева.– М.: Изд-во МГУ, 1976. 

3. Петрография, ч. ІІ / Под ред. А. А. Маракушева.– М.: Изд-во МГУ, 1981.  

4. Петрография, ч. ІІІ / Под ред. А. А. Маракушева.– М.: Изд-во МГУ, 1986. 

5. Павлов Г.Г., Молявко В. Г. Петрографія метаморфічних порід. Навчальний 

посібник. –  ВПЦ «Київськийуніверситет», 2004. 

6. Рухин Л. В. Основы литологии. – Л.: Недра, 1971.   

7. Справочник по литологии / под ред. Н. Б. Вассоевича. – М.: Недра, 1983. 

8. Фролов В. Т. Литология. Учебное пособие. Кн.. 1, 2, 3. – М.: Изд-во МГУ, 1992- 

1995. 

9. Япаскурт  О.  В. Литология. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2008. 

 

 

Розділ 4. ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ 

1. Головні поняття геохімії. Походження і поширеність хімічних 

елементів  у природі [1, 2, 4, 5]. 

2. Основи кристалохіміі. Енергія кристалічної решітки, методи її 

розрахунку. Ізоморфізм мінералів, його види і прояви. Практичне значення 

ізоморфізму [1, 2, 4, 5] 

3. Геохімічна класифікація хімічних елементів та фактори, які 

контролюють їх розподіл в геосферах [1, 2, 4, 5]. 

4. Закон Кларка-Вернадського. Поширеність хімічних  елементів в 

земній корі. Кларки елементів та методи їх визначення [1, 2, 4, 5]. 

5. Космічна  розповсюдженість хімічних елементів.  Метеорити, їх 

склад, класифікація та значення для геохімії та петрології [1, 2, 4, 5]. 

6. Мінеральний та хімічний склад мантії та ядра Землі, мантійні 

геохімічні резервуари [1, 2, 3, 4, 5]. 

7. Міграція хімічних елементів, зовнішні і внутрішні  чинники міграції 

[1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

8. Головні положення ізотопної геохімії. Практичне значення ізотопної 

геохімії [1, 2, 3, 4, 5]. 

9. Основи геохімії систем. Геохімія магматичних систем і процесів. 
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Поведінка мікроелементів в процесах часткового плавлення та кристалізації 

розплавів [1, 2, 4, 5, 6].  

10. Геохімія постмагматичних та метаморфогенних систем і процесів [1, 

2, 4, 5, 6]. 

11. Геохімія екзогенних систем і техногенезу [1, 2, 3, 4, 5]. 

12. Коефіцієнти розподілу елементів та їх використання в дослідженні 

природних, в т. ч. ендогенних процесів [1,2, 3, 4, 5]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Барабанов В. Ф.  Геохимия. –  Л.: Недра, 1985. 

2. Войткевич Г. В., Закруткин В. В. Основы геохимии. –  М.: Высшая школа, 

1976. 

3. Хендерсон П. Неорганическая геохимия. –  М.: Мир, 1985.  

4. Сауков А. А.  Геохимия – М: Недра, 1975.  

5. Перельман А. И. Геохимия. – М: Высшая школа, 1989. . 

6. Алексеенко В.А.  Экологическая геохимия. Учебник. – М: Логос, 2000.  

 

 

Розділ 5. ФІЗИКА ЗЕМЛІ і ОСНОВИ ГЕОФІЗИКИ 

1. Історія виникнення і еволюції всесвіту. Сонячна система. 

Характеристика Сонця. Характеристика планет сонячної  системи. Ротаційний 

режим Землі [3, 5, 6, 9] 

2. Фізичні властивості Землі і зміни їх с глибиною. Поля напруги і 

деформації Землі [3 ,5, 6, 9]. 

3.  Форма і гравітаційне поле Землі. Рівні і параметри гравітаційного 

поля [3, 5,6, 9]. 

4. Основи сейсмології, Сейсмічні хвилі, їх природа і особливості 

розповсюдження. Землетруси, їх види і механізми, параметри [1, 2, 4, 5, 8, 9].  

5. Геотермія Землі. Загальні відомості про теплове поле Землі та його 

параметри. Механізми теплопереносу в надрах Землі. Методи вивчення 

термодинаміки Землі [3, 5, 6, 9]. 

6. Магнітне поле  Землі та його параметри. Електропровідність надр 

Землі та її зміни з глибиною [3, 5, 6, 9].  

7. Фізика і геодинаміка Землі.  Геотектонічні гіпотези і геодинаміка 

Землі на основі фазових перетворень, конвекції, адвекції і магматичного 

діапіризму. 

8. Нормальне та аномальне геомагнітні поля. Варіації земного 

магнетизму. Методика, інтерпретація та застосування магнітометричних робіт [3, 

5, 6, 9]. 

9. Закон Всесвітнього тяжіння та  надлишкова густина. Нормальне 

гравітаційне поле Землі, його складові та аномалії сили тяжіння. Поправки до 

аномалій прискорення сили тяжіння та густина гірських порід. Методика, 

інтерпретація та застосування гравіметричної  зйомки [1, 2, 4, 7, 8]. 

file:///C:/Alex11/литература/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth-Sun.htm
file:///C:/Alex11/литература/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth-Sun.htm
file:///C:/Alex11/литература/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth-Magnetics.htm
file:///C:/Alex11/литература/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth-Magnetics.htm
file:///C:/Alex11/литература/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth-Magnetics.htm
file:///C:/Alex11/литература/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth/Physics%20of%20the%20Earth-Atmosphere.htm
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10. Геоелектричний розріз, нормальні та аномальні поля. Електромагнітні 

параметри гірських порід. Основні методи електророзвідки. Методи викликаної 

поляризації, перехідних процесів та становлення. Методика, інтерпретація та 

застосування методу ВЕЗ та ЕП [1, 2, 4, 7, 8]. 

11. Основні методи сейсморозвідки. Способи проведення сейсморозвідки, 

її апаратура та інтерпретація [1, 2, 4, 7, 8]. 

12. Природна радіоактивність та одиниці її вимірювання. Види 

радіоактивних випромінювань. Ядерно-фізичні методи дослідження гірських 

порід. Типи лічильників. Способи проведення радіометрії, інтерпретація та її 

застосування [1, 2, 4, 7, 8]. 

13. Геофізичні методи дослідження свердловин [1, 2, 4, 7, 8]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Знаменский В. В. Полевая геофизика. - М.: Недра 1980. 

2. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка. – К.: 1990.Краткий курс 

разведочной геофизики. /Под ред. В.К. Хмелевского  М.: Недра1979. 

3. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М.: Недра, 1965.  

4. Основи геофізики: Підручник [Текст] / М.І. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева  та 

ін. – К.: Вид. поліграф. центр «Київський університет», 2006.  

5. Порцевский А.К. ФизикаЗемли: Учебное пособие. - М.: МГОУ, 2005. 

6. Стейси Ф. Физика Земли. М., Мир, 1972.  

7. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. 

8. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. –  К.:  

„Карбон Лтд”, 2000. 

9. Тяпкин К.Ф. Физика Земли:Учебник. – К.: Вища шк., 1989.  

 

 

Розділ 6. СТРУКТУРНА ГЕОЛОГІЯ І ГЕОКАРТУВАННЯ 

1. Моноклінальне залягання гірських порід. Первинні і вторинні 

монокліналі та їх місце у будові різних геоструктур континентів [1, 2, 3, 4]. 

2. Морфокінематичні та реологічні типи розломів, динамічні умови 

формування та роль у будові складчастих систем України [1, 2, 3, 4]. 

3. Глибинні розломи: ознаки, будова та роль у розвитку платформ і 

складчастих областей [1, 2, 3, 4]. 

4. Структурні неоднорідності породних комплексів різного походження: 

шаруватість, флюїдальність, трахітоїдність, кліваж, сланцюватість, смугастість та 

лінійність. Геологічні та динамокінематичні умови походження та значення для 

структурно-тектонічного аналізу [1, 2, 3, 4]. 

5. Класифікації складчастих форм. Складкоутворення в межах 

складчастих областей та у чохлі платформ [1, 2, 3, 4]. 

6. Головні фактори та механізми діапіризму. Особливості галокінезу в 

межах Дніпровсько-Донецької западини[1, 2, 3, 4]. 
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7. Меланж і олістостроми: будова, тектонічні і седиментаційні умови 

формування [1, 2, 3, 4]. 

8. Флексури: будова, класифікація, тектонічні умови формування, 

приклади геоструктурних зон України з поширенням флексур [1, 2, 3, 4]. 

9. Форми залягання магматичних порід. Структурніо собливості 

вулканічних та інтрузивних комплексів Гірського Криму, Карпат [1, 2, 3, 4]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Лукієнко О.  І. Структурна геологія. Підручник. – Київ: КНТ, 2008. 

2. Михайлов А.  Е. Структурная геология и геологическое картирование. Учеб. 

Пособие для вузов. – М.: Недра, 1984. 

3. Шевчук В. В., Михайлов В. А.  Загальна геотектоніка з основами 

геодинаміки.  Підручник. – Київ:  ВПЦ «Київський університет»,  2005. 

4. Хаин В. Е., Ломизе М. Г.  Геотектоника с основами геодинамики. – М., 

1995. 

 

 

Розділ 7. ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

1. Поняття про корисні копалини, речовий склад, структури і текстури 

корисних копалин, класифікація корисних копалин [1, 2, 3, 4]. 

2. Генетична класифікація родовищ металічних і неметалічних корисних 

копалин [1, 2, 3, 4]. 

3. Найхарактерніші морфологічні типи покладів твердих корисних 

копалин. Геолого-промислові типи родовищ корисних копалин [1, 2, 3, 4]. 

4. Родовища чорних металів. Метаморфогенні родовища, особливості їх 

походження та роль у мінерально-сировинному комплексі України [1, 2, 3, 4]. 

5. Генетичні і геолого-промислові типи родовищ кольорових металів [1, 

2, 3, 4]. 

6. Родовища благородних металів України та їх світові аналоги (вік, 

генетичні типи, геоструктурне положення) [1, 2, 3, 4]. 

7. Родовища радіоактивних і рідкісних металів [1, 2, 3, 4]. 

8. Промислово-економічна класифікація родовищ неметалічних 

корисних копалин. Мінерали і гірські породи каменебарвної сировини [1, 2, 3, 4]. 

9. Родовища гірничохімічної та гірничорудної сировини [1, 2, 3, 4]. 

10. Техногенні родовища та методи утилізації відходів видобувної галузі 

України [1, 2, 3, 4]. 

11. Родовища горючих корисних копалин, їх генезис та розповсюдження 

в Україні й світі [1, 2, 3, 4]. 

12. Головні стадії проведення геологорозвідувальних робіт. Пошукові й 

рудоконтролюючі фактори для визначення напрямку та методів проведення 

геологорозвідувальних робіт [1, 2, 3, 4]. 

13. Класифікація запасів корисних копалин. Методи підрахунку запасів 

[1, 2, 3, 4]. 
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Перелік рекомендованої літератури 

1. В. І. Смірнов. Геологіякориснихкопалин.- К.: Вища школа, 1995. 

2. В. И. Старостин, П. А.Игнатов.  Геология полезных ископаемых. – М.: 

«Академ.  проект», 2006. 

3. В. В. Авдонин, В. Е. Бойцов, В. М. Григорьев и др. Месторождения 

металлических  полезных ископаемых. М:, «Академ. проект», 2005. 

4. Металічні корисні копалини України. Підручник / В.А.Михайлов, Г. Ф. 

Виноградов, М. В. Курило та ін. -  К.: ВПЦ, 2008. 

 

Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Магістр» 

Спеціальність   130 «Науки про Землю» 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 Виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
Виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну 

відповідь або відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій за яким виставляється зазначена кількість балів 

6 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 

відповіді з використанням термінології та символіки в необхідній 

логічній послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання 

задачі. Приведені необхідні проміжні формули та розрахунки. Надана 

вичерпна відповідь щодо визначення окремих геологічних структур та 

структурних елементів геологічних карт, розрізів. Зроблені висновки за 

результатами проведених розрахунків. 

5 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при 

розв’язанні задач допущено деякі неточності. Не зроблені висновки за 

результатами розрахунків.  

4 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні 

відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 
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символіки. При виконанні розрахунків має місце деякі неточності та 

несуттєві помилки. Не наведені усі проміжні формули і розрахунки.  Є 

деякі помилки у визначені геологічних структур. Не зроблені висновки 

за результатами розрахунків. 

3 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно 

питання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та 

помилки. Не наведені проміжні формули та розрахунки, які пояснюють 

отримані результати. Є суттєві помилки у визначені геологічних 

структур та структурних елементів геологічної графіки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

<3 Поодинокі вибіркові знання стосовно питання. 

 

Форма 3: 

Кількість 

балі 
Критерій за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, чітко та 

ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 

термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 

Необхідні розрахунки виконані правильно. Приведені усі основні та 

проміжні формули і результати розрахунків. Графічні побудови 

виконані  з відображеннях усіх проміжних етапів і дотриманням усіх 

правил та вимог до геологічної графіки. Зроблені висновки за 

результатами розрахунків та графічних побудов. 

9 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, розрахунки 

виконані правильно, однак при розв’язанні задач допущено деякі 

неточності. Не зроблені висновки за результатами розрахунків та 

графічних побудов. 

8 

При відповіді на питання студент проявив високих рівень знань, однак  

при розв’язанні задач допущені деякі неточності. Не приведені усі 

основні та проміжні формули і результати розрахунків. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків та графічних побудов. 

7 
При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно 

питання. 
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При виконанні розрахунків має місце неточності та помилки. Не 

наведені усі проміжні результати  розрахунків та графічних побудов. 

Не зроблені висновки за результатами розрахунків та графічних 

побудов. 

6 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно 

питання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та 

помилки. При побудові геологічних карт, розрізів та схем мають місце 

помилки. Не показані проміжні результати розрахунків і графічних 

побудов. Не зроблені висновки за результатами розрахунків та 

графічних побудов. 

5 

При відповіді на питання порушено послідовність викладання  

матеріалу, розрахунків та графічних побудов, є  суттєві помилки. При 

побудові та оформленні геологічних карт, схем,  розрізів не 

дотримуються правила та вимоги  до геологічних матеріалів. Не 

зроблені висновки за результатами розрахунків та графічних побудов. 

<5 
При відповіді на питання показані поодинокі вибіркові знання 

стосовно теми питання 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується залежно від 

набраних за відповіді на питання балів таким чином: 

0 – 59   балів – оцінка «2» (незадовільно) 

                                                                        60 – 73  балів – оцінка «3» (задовільно) 

                                                                        74 – 89  балів – оцінка «4» (добре) 

                                                                         90 – 100 балів – оцінка «5» (відмінно) 

 

 

 

 

 


