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ОДОБРЯВАМ! 

ДИРЕКТОР: 

АЛЕКСАНДЪР ШОПОВ 

 

Критерии за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на курсистите в курсовете за 

професионална квалификация 

 

1. Критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите при 

текущ контрол чрез писмен тест 

 Писменият тест като формат за изпитване цели покриване на образователния 

минимум: ДОИ (Държавни образователни изисквания). Осъществява се чрез комбинация 

от въпроси с варианти за отговор, проверяващи знания за разпознаване и прилагане на 

наученото в следното приблизително съотношение: 20%/50%/30%. 

 Оценката се изчислява по следната формула: броят точки на обучавания се 

умножава Х 6 и се разделя на максималния брой точки на теста. Скалата е следната: 

 

2. Критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите при 

финален контрол (държавен изпит) по теория  

 2.1. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация 

се провеждат по НИП1 по чл. 36 от ЗПОО. В НИП са определени изпитните теми и 

критериите за оценяване на държавните изпити. Държавният изпит по теория е писмена 

разработка по тема върху изученото учебното съдържание с продължителност до 4 

астрономически часа. Обучаемите от всеки курс полагат държавния изпит по теория по 

една и съща изпитна тема. 

                                                           
1 НИП – Национална изпитна програма  
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 2.2. По шестобалната система за оценяване в България количественият показател се 

трансформира в качествен, когато: 

 5.50 – 6.00 = Отличен 6 

 4.50 – 5.49 = Много добър 5 

 3.50 – 4.49 = Добър 4 

 3.00 – 3.49 = Среден 3 

 2.00 – 2.99 = Слаб 2. 

 

2.3. Критерии за оценяване на знанията и уменията по теория: 

 Отличен 6: 

 Налице са задълбочени знания и боравене с изучения материал съгласно учебната 

 програма и ДОИ. Последователно, точно и изчерпателно е разработен поставеният 

 въпрос. Прилага се евристично мислене, лична позиция, самостоятелност, бързина, 

 убедителност и възможност за лично интерпретиране на изученото. 

 Много добър 5: 

 Допускат се незначителни неточности или несъществени отклонения при 

интерпретиране на понятията  по ДОИ, което води до неизчерпателен (с доказателства и 

изводи) отговор. 

 Добър 4: 

 Овладян е основният материал според  ДОИ и свободно се оперира с понятийния 

апарат,  но отговорът  е построен недостатъчно убедително и не е подкрепен с 

достатъчно  доказателства. 

 Среден 3: 

 Обучаваният може да дефинира общите понятия по изучавания материал, да 

изброява  конкретни обекти и техните възможности, но знанията и уменията му са 

несистемни и  непълни, което не позволява тези понятия да се разпознават и 

прилагат в задача, сходна с  тази, която е разработена като образец. 

 Слаб 2: 

 Не са покрити ДОИ по изучения материал: основополагащи понятия и връзката 

между  тях, трудно ориентиране в условието на заданието и неспособност да се 

построи логичен  и аргументиран отговор. 

 

3. Критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите при 

финален контрол (държавен изпит) по практика 

  3.1. Държавният изпит по практика е изпълнение на практическо задание. Всеки, 

който полага държавния изпит по практика получава индивидуално или групово 

практическо задание, в което се формират критерии за оценяване в съответствие с 

утвърдените такива в НИП за придобиване на степен на квалификация.  

 3.2. По шестобалната система за оценяване в България количественият показател се 

трансформира в качествен, когато: 
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 5.50 – 6.00 = Отличен 6 

 4.50 – 5.49 = Много добър 5 

 3.50 – 4.49 = Добър 4 

 3.00 – 3.49 = Среден 3 

 2.00 – 2.99 = Слаб 2. 

 3.3. Критерии за оценяване на знанията и уменията по практика: 

 Отличен 6: 

 Налице е напълно свободно прилагане на теоретичните знания в практиката и 

познаване  на възможностите за използването им. Изпълняване на поставените задачи 

креативно и в срок. В екипната работа – проявяване на комуникативни умения, 

инициативност, творчество, борбеност (преодоляване на препятствията и отстояване на 

мнението), съпричастност, функционалност и лидерски прояви. 

 Много добър 5: 

 Обучаваният изпълнява практическите задачи с незначителни грешки или пропуски 

на несъществени детайли, които не позволяват отлично усвоените теоретични знания да се 

приложат напълно в практиката. Умее да се впише в творческия процес при работа в екип 

и да се самооценява. 

 Добър 4: 

 Недостатъчно комплексно прилагане на теоретичния материал в практическа 

задача, сходна и разработена като образец. Затруднение при изпълнение на самостоятелна 

задача, изискваща креативност, но проявяване на инициативност при работа в екип. 

 Среден 3: 

 Непоследователност в логиката на отговора; несистемно прилагане на стъпките от 

алгоритъма за извършване на практическата задача, което води до постигане на неточност 

в изводите или коригиране на изводите с помощта на насочваща навигация  (помощни 

въпроси) от страна на лектора; неумение за работа в екип. 

 Слаб 2: 

 Не е овладян минимумът от знания; неумение да се приложи теорията в практиката 

на базата на незадоволително  прагово равнище по обща култура и фундаментални знания 

по предмета. 

 Критериите за оценка на обучаемите се популяризират чрез публикуването им на 

външната интернет страница на ЦРЧРРИ, както и поместването им в залите за обучение. 


