
Критерії оцінювання знань студентів 
 

Оцінювання знань студентів в коледжі проводиться на підставі 

поточного й підсумкового контролю знань. 

Поточний контроль знань – вид контролю якості знань студентів, який 

проводиться протягом курсу вивчення дисциплін. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять у 

формах усного та письмового опитування, поточного тестування, оцінювання 

рефератів, доповідей, домашніх завдань та ін. Поточний контроль якості 

знань студентів здійснює викладач, який проводить семінарські і практичні 

заняття. 

Підсумковий контроль знань – вид контролю якості знань студентів, 

який проводиться по закінченню навчального семестру або окремого курсу 

вивчення дисциплін у формах семестрового екзамену, семестрового заліку 

або підсумкової контрольної роботи. 

При оцінюванню якості знань студентів  необхідно враховувати 3 

основні компоненти: 

1. рівень знань; 

2. навики самостійної роботи; 

3. вміння застосувати знання на практиці. 

 

Критерії оцінки окремих видів навчальної роботи: 

1.  При оцінюванні усних (письмових) відповідей: 

Оцінка – «5» (відмінно) має відповідати таким вимогам:  

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту теоретичного 

питання, в якому присутній повний перелік основних понять, 

категорій та законів, необхідних для розкриття змісту питання;  

 знання нормативного та законодавчого матеріалу, 

обов’язкове посилання на них під час розкриття теоретичного 

питання;  

 точність формулювань, логіка, достатній рівень 

узагальненості знань. 

Оцінка «4»  (добре) ставиться, якщо:  

   порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище, якщо він 

необхідний для вичерпної відповіді;  

  хід виконання практичних завдань є правильним, але 

допущені незначні помилки в трактуванні чи розрахунках.  

Оцінка  3  (задовільно) ставиться, якщо:  

  письмова відповідь на теоретичне питання 

малообґрунтована, неповна, з визначенням лише основних понять;  



  студент не знайомий з нормативно-законодавчими актами 

у сфері відповідної галузі права, а звідси, наприклад, більша кількість 

відповідей на тестові питання є невірними;  

  студент знає, але не вміє застосовувати норми законів для 

розв’язування практичного завдання;  

  студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та 

виправити свої помилки.  

Відповідь на оцінку 2  (незадовільно) оцінюється якщо:   

  відповідь студента елементарна, фрагментарна, зумовлена 

нечіткими уявленнями про зміст нормативно-правових актів у сфері 

даної галузі права; 

  студент не може самостійно сформулювати основні 

поняття, категорії;  

  допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити;  

  студент не вміє робити висновки. 

2.  При усних відповідях (доповідях) додатковими критеріями оцінки 

мають бути: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладення, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання посилання на основну та додаткову 

літературу    (підручники, навчальні посібники, журнали тощо); 

 підготовка та супроводження усної відповіді (доповіді) 

мультимедійною презентацією матеріалу за допомогою комп’ютерної 

техніки, а також інших різних технічних засобів (плівок, слайдів, 

приладів, схем тощо); 

 аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

 

Критерії оцінки поточного контролю знань 

Поточне оцінювання успішності студентів з конкретної дисципліни 

включає до себе оцінки за традиційною шкалою (від 2 до 5 балів), отримані 

студентом на аудиторних заняттях за відповіді під час усного та експрес-

письмового опитування, а також оцінки за відпрацювання пропущених 

занять та незадовільних оцінок. 

Відмова від виступу на семінарському/практичному занятті  оцінюються 

теж як  незадовільна відповідь.   

Перевірка явки студентів здійснюється на початку кожного заняття. 

Поява студента в аудиторії після проведеної перевірки не призводить до 

зміни раніше проставленої викладачем відмітки «нб» та вимагає 

відпрацювання у звичайному порядку як пропущеного заняття.  

 



Критерії оцінки підсумкового контролю знань 

Студент допускається до складання екзамену/заліку або написання 

підсумкової контрольної роботи лише у разі отримання позитивних оцінок з 

дисципліни та наявності відпрацьованих пропусків та незадовільних оцінок. 

Залікове заняття та підсумкова контрольна робота проводяться на 

останньому заняті з дисципліни, екзамен – згідно графіку проведення 

семестрової сесії. 

Оцінка 5 (відмінно) виставляється особі, яка вільно відповідає на 

питання, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання, 

може пов’язати теоретичний матеріал з іншими взаємопов’язаними 

дисциплінами, виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує 

набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно формує висновки. 

Оцінка 4 (добре) виставляється особі, яка  вільно відповідає на питання, 

орієнтується в матеріалі при відповіді на додаткові питання, вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в 

цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну 

діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 

підтвердження певних думок. 

Оцінка 3 (задовільно) виставляється особі, яка може викласти основні 

положення теорії при відповіді на питання, відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з 

допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих. 

Оцінка 2 (незадовільно) виставляється особі, яка не відповідає на 

питання, володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу і відтворює окремі факти, елементи, 

об’єкти. 

 


