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11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ / CRITERIA OF 

STUDENTS’ KNOWLEDGE 

EVALUATION 
 

 

Білет містить три завдання, кожне з яких оцінюється в балах за 

певною схемою. Загальна максимальна сума балів, яку може набрати 

студент, становить 30. 

Завдання екзаменаційного білету теоретичні. Вони передбачають 

визначення тієї чи іншої категорії, розкриття змісту, сутності явища чи 

процесу. Мета цих завдань – проконтролювати засвоєння студентами 

понятійного апарату дисципліни, здатність до переконливої аргументації 

щодо власної позиції. Максимальна кількість балів за це завдання – 10. 

Залежно від того, на скільки відповідь задовольняє вказаним нижче 

критеріям, кількість набраних балів може зменшуватись. 

Під час оцінювання враховується: 

– уміння аналізувати нормативні документи відповідно часу і 

змісту документа; висловлювати власні судження з аналізу фактів і 

подій, що вплинули на появу окремих джерел цивільного права; 

– уміння користуватися відповідними понятійними інструментами, 

використання юридичних термінів; 

– визначення хронологічної послідовності історичних подій, 

уміння пов’язання історичних і юридичних фактів; 

– уміння користуватися знаннями нормативних актів для 

рішення конкретних правових норм і задач. 

Критерії оцінювання: 

1) Оцінка «відмінно» (А, В) ставиться у разі виконання всіх 

перелічених вище вимог. Уміння аналізувати та практично застосовувати 

власні судження і знання нормативних джерел і актів. Відповідне і 

акуратне оформлення роботи. 

2) Оцінка «добре» (С, Д) виставляється у випадку, коли завдання 

в цілому виконано з використанням головних вимог, але студентом 

допущені незначні помилки в назвах документів, статтях, незначних 

фактах, прізвищах тощо. Оцінка «добре» може бути виставлена у 

випадку неохайного виконання робіт і перекреслення, невідповідне 

оформлення основних доповідей. Немовне виконання практичної 

частини завдання (задачі). 
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3) Оцінка «задовільно» (Д, Е) виставляється в разі неповного 

висвітлення питань, недостатнього знання фактичного матеріалу, 

помилками в аналізі нормативних актів щодо істотних питань, не 

вирішення практичної частини роботи (задачі). 

4) Оцінка «незадовільно» (FX) виставляється у випадку коли: 

студент допускає грубі помилки у фактичному матеріалі; не вміє 

аналізувати нормативні акти і інші джерела. 


