
Критерії оцінювання знань студентів  

під час складання заліків/екзаменів 

 

Максимальна 

кількість 

балів 

залік/екзамен 

50 балів 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання знань студентів 

Відмінно 

45-50 

А (90-100) Студент в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, 

аргументовано його викладає під час усної 

та письмової відповідей. Наводить 

практичні приклади у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. Здатний 

розв’язувати ускладнені кейси (казуси), 

завдання та вміє використовувати при цьому 

належним чином нормативну базу, судову 

практику (вітчизняну та європейську). 

Володіє відповідною науково-правовою 

термінологією.  

Правильно вирішує 90 або більше відсотків 

тестових завдань.  

Показав високий рівень розвитку навичок 

самостійного мислення і викладення 

власних думок під час написання есе з 

правової проблематики. 

Добре 

39-44 

В (80-89) Студент достатньо володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під 

час усних та письмових відповідей. Здатний 

розв’язувати кейси (казуси), завдання із 

посиланням на положення нормативно-

правових актів та судову практику. На 

достатньому рівні володіє відповідною 

науково-правовою термінологією. Проте, 

під час усної відповіді, вирішення 

практичних завдань, казусів інколи не 

вистачає аргументації, послідовності у 

викладі матеріалу. Допускається окремих 

несуттєвих неточностей та незначних 

помилок.  

Правильно вирішує 80-89 відсотків тестових 

завдань.  

Показав достатній рівень розвитку навичок 

самостійного мислення і викладення 



власних думок під час написання есе з 

правової проблематики. 

Добре 

33-38 

С (70-79) Студент демонструє загалом добрі знання 

навчального матеріалу. Під час усних та 

письмових відповідей робить помітні 

помилки, неточності. Не вміє робити певні 

узагальнення та висновки. Може самостійно 

розв’язувати стандартні, типові кейси 

(казуси), завдання, що не потребують 

детального аналізу нормативно-правових 

актів та судової практики. Частково володіє 

відповідною науково-правовою 

термінологією.  

Правильно вирішує 70-79 відсотків тестових 

завдань.  

Показав базовий рівень розвитку навичок 

самостійного мислення і викладення 

власних думок під час написання есе з 

правової проблематики. 

Задовільно 

27-32 

D (60-69) Студент демонструє посередні знання 

навчального матеріалу, викладає його 

основний зміст, але без глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування, 

аргументації та  використання усіх 

необхідних нормативно-правових актів та 

основної літератури. Під час усних і 

письмових відповідей допускається 

суттєвих неточностей та помилок, внаслідок 

чого відповідь є неповною. В мінімальному 

обсязі опрацьовує рекомендовану 

літературу. Може самостійно розв’язувати 

кейси (казуси), завдання низького рівня 

складності. Володіє лише базовою науково-

правовою термінологією.  

Правильно вирішує 60-69 відсотків тестових 

завдань. 

Показав посередній рівень розвитку навичок 

самостійного мислення і викладення 

власних думок під час написання есе з 

правової проблематики. 

Задовільно 

21-26 

E (50-59) Студент демонструє мінімальний рівень 

знань навчального матеріалу. Під час усних 

та письмових відповідей узагальнення та 

висновки відсутні, не орієнтується в базових 

для навчального курсу нормативно-



правових актах. Може самостійно розв’язати 

найпростіші, типові казуси (кейси), завдання 

за зразком. В мінімальному обсязі 

опрацьовує основну літературу. Володіє 

лише базовою науково-правовою 

термінологією.  

Правильно вирішує 50-59 відсотків тестових 

завдань.  

Показав досить низький рівень розвитку 

навичок самостійного мислення і 

викладення власних думок під час 

написання есе з правової проблематики. 

Незадовільно 

16-20 

Fx (35-49) Студент не засвоїв навчальний матеріал 

курсу, дає неправильні відповіді на 

більшість поставлених теоретичних, 

практичних запитань. Під час усної та 

письмової відповідей демонструє 

елементарну, фрагментарну обізнаність з 

правових питань. У відповіді цілком 

відсутня самостійність, лише за допомогою 

викладача може сформулювати основні 

положення курсу. Володіє лише незначною 

частиною базової науково-правової 

термінології. Не може самостійно розв’язати 

найпростіші, типові казуси (кейси), 

завдання.  

Правильно вирішує 35-49 відсотків тестових 

завдань.  

Рівень розвитку навичок самостійного 

мислення і викладення власних думок під 

час написання есе з правової проблематики – 

примітивний.  

Незадовільно 

0-15 

F (1-34) Студент не засвоїв навчальний матеріал з 

курсу, дає неправильні відповіді на 

поставлені теоретичні запитання та пасивно 

поводить себе на практичних заняттях. 

Володіє лише окремими основними 

правовими термінами. Не вміє розв’язувати 

найпростіші типові казуси (кейси), завдання.   

Правильно вирішує лише 1-34 відсотків 

тестових завдань.   

Не проявляє навичок самостійного мислення 

і викладення власних думок під час 

написання есе з правової проблематики. 

 


