
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

Оцінювання рівня та якості знань студентів здійснюється із врахуванням 

індивідуальних особливостей студентів і передбачає диференційований підхід в його 

організації. Оцінюватися може виконання студентами відповідних навчальних завдань, 

під час роботи над якими вони демонструють власне логічно побудоване історичне 

мислення; розгорнуті і стислі, але конкретні: усні відповіді, письмові роботи, доповіді, 

реферати, виступи у дискусіях тощо.  

Оцінка «відмінно» («5», «А») виставляється студентам, які набрали загальну суму балів 

90-100 від максимальної кількості можливих. При цьому: 

• здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності, що передбачає застосування правових доктрин, 

принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов; 

• ґрунтовно засвоїли теоретичні знання, показали вміння застосувати їх на практиці з 

аналізом та аргументацією основних положень тем, вміють належним чином 

використовувати нормативну базу, опрацювали і можуть використати рекомендовані до 

кожної теми джерела та спеціальну літературу, для аргументації тих чи інших положень 

при розкритті змісту відповідної проблематики; 

• вільно оперують фактологічною джерельною базою, хронологією, оволоділи 

відповідною науковою термінологією, що передбачена при засвоєнні даного курсу; 

• регулярно, кваліфіковано з використанням матеріалів додаткової літератури 

виступали на практичних заняттях. 

Оцінка «добре» («4», «В») виставляється студентам, які набрали загальну суму балів 

80-89 від максимальної кількості можливих. При цьому: 

• виявили обізнаність та частково засвоїли рекомендовані до кожної теми джерела та 

спеціальну літературу;  

• в основному засвоїли матеріал, який дає можливість розуміти процеси розвитку 

правовідносин; 

• продемонстрували знання фактичного матеріалу, орієнтуються в практиці 

застосування вітчизняної та європейської судової практики, достатньо добре володіють 

відповідною науковою термінологією; 

• брали досить активну участь при обговоренні питань на практичних заняттях.  

Оцінка «добре» («4», «С») виставляється студентам, які набрали загальну суму балів 

70-79 від максимальної кількості можливих. При цьому: 

• виявили обізнаність та частково засвоїли рекомендовані до кожної теми джерела та 

спеціальну літературу; 

• в основному засвоїли теоретичний матеріал, вміють використовувати його на 

практиці; 

• продемонстрували знання фактичного матеріалу, частково володіють відповідною 

науковою термінологією; 

Оцінка «задовільно» («3», «D») виставляється студентам, які набрали загальну суму 

балів 60-69 від максимальної кількості можливих. При цьому: 

• не повністю опанували матеріал, передбачений програмою курсу, мають досить 

поверхневі знання щодо проблем, які вивчалися; 

• показали фрагментарну обізнаність щодо змісту питань, що розглядалися під час 

лекцій та на практичних заняттях;  

• обмежилися опосередкованим вивченням теоретичних питань та мінімальним 

опрацюванням рекомендованої літератури;  



• пасивно поводили себе на практичних заняттях, не виявили належних навичок і 

бажання до самостійної роботи. 

Оцінка «задовільно» («3», «Е») виставляється студентам, які набрали загальну суму 

балів 50-59 від максимальної кількості можливих. При цьому: 

• показали фрагментарну обізнаність щодо :змісту питань, що розглядалися під час 

лекцій та на практичних заняттях; 

• обмежилися опосередкованим вивченням теоретичних питань та мінімальним 

опрацюванням рекомендованої літератури; 

• пасивно поводили себе, на практичних заняттях, не виявили належних навичок і 

бажання до самостійної роботи.  

Оцінка «незадовільно» («2», «Fx») з можливістю повторного складання виставляється 

студентам, які набрали загальну суму балів 35-49 від максимальної кількості можливих. 

При цьому: 

• не відвідували частину лекційних і практичних занять,  

• пасивно поводили себе на практичних заняттях, не виявили належних навичок і 

бажання до самостійної роботи, 

Оцінка «незадовільно» («2», «F») з обов'язковим повторним курсом виставляється 

студентам, які набрали загальну суму балів 1-34 від максимальної кількості можливих. 

При цьому: 

• не відвідували лекційних і практичних занять; 

• пасивно поводили себе на практичних заняттях, не виявили належних навичок і 

бажання до самостійної роботи, 

• не володіють теоретичним знаннями з курсу, не опрацювали рекомендованої 

літератури;  

• не бажали відповідати на поставлені питання під час проведення практичних занять. 

• фактично не засвоїли програму курсу. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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