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КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 
Оцінкою “відмінно” відповідь студента оцінюється, якщо вона 

демонструє глибокі знання всіх теоретичних положень і практичні 
вміння з даної дисципліни, передбачені ОПП, і не має ніяких 
неточностей. 

Оцінкою “добре” відповідь оцінюється, якщо вона показує знання 
всіх теоретичних положень, вміння застосовувати їх практично, але 
допускаються деякі непринципові неточності. 

Оцінкою “задовільно” відповідь студента оцінюється за умови, 
що він знає головні теоретичні положення та має практичні навички 
їх застосування. 

Сумарна кількість балів та відповідність оцінки визначається за 
такою шкалою: 

 
Таблиця 1 

Шкала відповідності оцінки для іспиту 

Оцінка Бали за іспит 

Незадовільно 0-10 
Задовільно 11-20 
Добре 21-30 

Відмінно 31 -40 

 Таблиця 2 
Шкала відповідності оцінки для заліку 

Оцінка Бали за залік 

Не зараховано 0-10 

Зараховано 11-30 
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ДОДАТКИ 
 

ІЗ ЗАКОНІВ ХАММУРАПІ, ЦАРЯ ВАВИЛОНА 
 
Закони (законник) Хаммурапі, який правив Вавилоном і з’єднаною 

Месопотамією (Вавилонією) у 1792-1750 рр. до н.е., збереглися майже 
повністю (окрім 35 статей). Їх джерелами стали царські “укази про 
відновлення справедливості”, судебники попередніх царств і окремих 
міст Месопотамії, судова практика.  

Закони Хаммурапі – одна з видатних пам’яток історії права. 
1. Якщо людина стане викривати під клятвою людину, кинувши на 

нього звинувачення у вбивстві, і не доведе цього, то викриваючого 
треба вбити. 

2. Якщо людина кине на людину звинувачення в чародійництві і не 
доведе цього, то той, на якого кинуто звинувачення в чародійництві, 
повинен піти до Річки і кинутися в неї1. Якщо Річка оволодіє ним, то 
викриваючий його може забрати його будинок; а якщо Річка цю 
людину очистить і він залишиться неушкоджений, то того, хто кинув 
на нього звинувачення в чародійництві, треба вбити; той, хто кидався 
в Річку одержує будинок викриваючого його.  

3. Якщо людина виступить в судовій справі для свідчення про злочин і 
не доведе сказаних їм слів, то, якщо ця судова справа про життя, цю 
людину слід вбити. 

4. Якщо ж він виступив для свідчення в судовій справі про хліб або 
срібло, то він повинен понести покарання, що накладається в такій 
судовій справі. 

5. Якщо суддя судитиме судову справу, ухвалить рішення, виготовить 
документ з друком, а потім своє рішення змінить, то цього суддю слід 
викрити в зміні рішення, і він повинен сплатити суму позову, 

Таблиця 3 
Шкала відповідності оцінки для заліку з професійно орієнтованих 

дисциплін 

Оцінка Бали за залік 

Не зараховано 0-15 

Зараховано 16-30 


