
Критерії оцінювання знань студента з дисципліни «Реєстрація актів 
цивільного стану» на семінарських заняттях 

 
Діяльність студента на семінарському заняття та рівень засвоєних ним  

знань оцінюється за 4-бальною шкалою, де 5 – найвища оцінка, а 2 – найнижча.  
Оцінюються знання студента та його діяльність відповідно до такої 

методики: 
 

Оцінка 
(кількість балів) 

Вимоги до рівня знань та діяльності студента 

5 Студент демонструє гарні знання з теми (предмету); його 
відповідь чітка, логічна, повна, під час якої студент демонструє 
вільне володіння теоретичним матеріалом, вміння аналізувати 
конкретні нормативні акти або окремі норми чинного 
законодавства; здійснює посилання на чинні нормативні акти; 
студент демонструє поглибленні знання, які він здобув при 
виконанні самостійного завдання; мова професійна, чітка, 
правильна; студент вільно відповідає на додаткові питання, 
відповідь його є вичерпною 

4 Студент демонструє добрі знання з теми (предмету); студент 
демонструє володіння теоретичним матеріалом, вміння 
аналізувати конкретні нормативні акти або окремі норми 
чинного законодавства; здійснює посилання на чинні нормативні 
акти; проте при відповіді допускає незначні неточності, тобто 
відповідь є не достатньо повною, чіткою чи не зовсім логічною; 
мова професійна, чітка, правильна; студент відповідає на 
додаткові питання, проте неохоче та його відповідь не є 
вичерпною 

3 Студент демонструє посередні знання з теми (предмету); 
теоретичним матеріалом володіє на середньому рівні, проте 
допускає помилки; відповідь його нечітка, неповна, не зовсім 
логічна; здійснює посилання на нормативні акти, які втратили 
чинність, проте загалом демонструє хоч якісь знання; плутається 
в термінології; на додаткові, допоміжні запитання студент 
відповідає неохоче, відповідь його нечітка, неповна; поставленні 
питання розкриває поверхнево 

2 Студент не володіє теоретичним матеріалом, або робить грубі 
помилки, посилається на нормативні акти, які давно втратили 
чинність; не орієнтується в матеріалі; на додаткові, допоміжні 
питання не відповідає; знання студента є недостатніми; відповідь 
взагалі відсутня   

  
 
 
 



Критерії оцінювання роботи студента з дисципліни «Реєстрація актів 
цивільного стану» на практичних заняттях 

 
Діяльність студента на практичному заняття та рівень засвоєних ним  

знань оцінюється за 4-бальною шкалою, де 5 – найвища оцінка, а 2 – найнижча.  
Оцінюються знання студента та його діяльність відповідно до такої 

методики: 
 

Оцінка 
(кількість балів) 

Вимоги до рівня знань та діяльності студента 

5 Студент повністю, вірно, швидко виконав завдання: розв’язав 
практичну ситуацію з правильним посиланням на нормативно-
правовий акт, дав відповідь на всі поставленні питання та на всі 
уточнення; склав вірно документ, дотримуючись всієї 
послідовності його складання та всіх реквізитів; склав 
самостійно задачу, в які чітко видно проблематику чи грамотно 
сформульовані питання на які потрібно дати відповіді; склав 
логічні, цікаві тести з дотриманням всіх правил (по 4 варіанти 
відповіді з яких лише один вірний), самі запитання чіткі та 
зрозумілі; презентація повністю розкриває зміст питання, не 
перевантажена зображеннями та текстом, виконана в одному 
стилі, кожен слайд має заголовок, матеріал в презентації 
розкривається логічно та послідовно, зазначені використанні 
джерела; складенні таблиці та схеми повністю розкривають 
питання, не перевантажені, виконані акуратно, грамотно, творчо.    

4 Студент допустив незначні помилки при вирішенні задачі, не 
зміг назвати чітко норму закону на яку посилався при вирішенні, 
проте відповідь його вірна; допустив незначні помилки при 
створенні чи заповненні документів; при складанні задачі 
допустив незначну хаотичність думок, що призвело до 
незначного утруднення розуміння її змісту, проте задача є 
цікавою і видно, що студент складав її самостійно; допустив 
незначні помилки при створенні презентації, на деяких слайдах 
відсутні заголовки, тема розкрита не зовсім повно; при складанні 
тестів студент допустив незначний відступ від вимог викладача 
стосовно кількості тестових завдань чи кількості варіантів 
відповідей (проте в незначній кількості – не більше 15 % від 
загальної кількості тестових завдань); таблиці розкривають 
питання не повністю, але на достатньому рівні.  

3 Студент дав узагальнену відповідь на поставлені в задачі 
питання, не розкривши їх змісту, без посилання на нормативні 
акти; документ створений з грубими помилками або заповнений 
не повністю; задачу складав не самостійно, а вона скачана з 
Інтернету чи списана з підручника, проте трішки перероблена 
(змінені трішки умови – прізвища, сума вимоги, дати тощо); 



тести зроблені не в повній кількості, або не мають чотирьох 
варіантів відповідей, скачані з Інтернету частково чи списані з 
підручника, частково не відповідають тематиці; презентація 
створена з порушенням вимог (не дотримано єдиного стилю, 
відсутні заголовки на слайдах, перевантажена текстом, 
зображення не відповідають тематиці презентації, не дотримано 
вимог щодо кольорової гамми); таблиці створенні неакуратно і в 
недостатній кількості, лише частково (в незначній мірі) 
розкривають питання  

2 Студент не розв’язав задачу, або розв’язок невірний; студент при 
складанні чи заповненні документа допустив грубі помилки, або 
ж взагалі не виконав завдання; тести складенні не по темі або не 
в повному обсязі (менше ніж 50 % від заданої кількості); таблиці 
та схеми відсутні; задачу студент не склав або просто скачав з 
Інтернету чи списав з підручника; презентація відсутня або 
виконана з порушенням всіх вимог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерії оцінювання самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Реєстрація актів цивільного стану» 

 
Діяльність студента під час виконання самостійної роботи, рівень 

засвоєних ним  знань та кінцевий результат його роботи оцінюється за 4-
бальною шкалою, де 5 – найвища оцінка, а 2 – найнижча.  

Оцінюються знання студента та його діяльність відповідно до такої 
методики: 

1) якщо самостійна робота полягала в складанні задачі (проблемної 
ситуації) та її вирішенні, то оцінювання самостійної роботи студента 
відбувається за таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Задача гарно, чітко, логічно складена, є змістовна відповідь з посиланнями 
на нормативно-правові акти; проблемна ситуація змодельована вірно, 
поставленні питання повністю відносяться до її тематики та розкривають її 
суть; задача складена студентом самостійно  

4 Задача складена дуже проста або присутні неточності при складанні задачі; 
сформульована ситуація або питання можуть трактуватися двояко; 
проблемна ситуація змодельована вірно, проте питання поставленні не 
зовсім коректно; допущені неточності при відповіді на задачу, відсутні 
посилання на нормативно-правові акти, проте розв’язок задачі вірний  

3 Задача складена дуже проста, її розв’язок відсутній або ж являє собою лише 
просте речення чи просту відповідь «так» чи «ні», без роз’яснення; відсутнє 
посилання на нормативно-правові акти; задача нелогічна, з її змісту нічого 
не зрозуміло; задача скачана з Інтернету чи списана з підручника, але 
розв’язана студентом самостійно 

2 Задача скачана з Інтернету чи списана з підручника, розв’язок її також з 
Інтернету; задача нелогічна, незрозуміла, не за темою; проблемна ситуація 
взагалі не змодельована, а йде просто її опис; запитання не відповідають 
змісту проблемної ситуації, або передбачають отримання простої відповіді 
«так» чи «ні»; задача взагалі відсутня    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) якщо самостійна робота полягала в складанні тестових завдань, то 
оцінювання самостійної роботи студента відбувається за таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Тести складені гарно, чітко, питання сформульовані правильно та не 
допускають двоякості; варіантів відповідей 4, з яких лише одна вірна; 
присутні ключі до тестів, відокремлені від самих тестових запитань; 
питання сформульовані цікаві, з чого видно, що студент опрацював 
літературу та розуміється на темі; тести складені самостійно в повному 
обсязі розкривають всю тему, а не лише одне з її питань; тести виконані у 
кількості визначеній викладачем та всі тестові завдання складені по 
визначеній темі  

4 Тести складені з незначною неточністю в самих питаннях або ж питання 
сформульовані таким чином, що відповідь очевидна; варіанти відповідей 
сформульовані таким чином, що вірна відповідь на запитання очевидна; в 
декількох тестових запитаннях (не більше 10 % від визначеної кількості 
тестів) запропоновані менше чотирьох варіантів відповідей; тести складені 
не в повному обсязі, тобто відсутня частина тестових завдань або їх частина 
не відноситься до визначеної тематики (така частка відсутніх тестів чи не 
відповідних тематиці не повинна перевищувати 10 % від визначеної 
кількості тестових завдань, які студент повинен був скласти); ключ до тестів 
відокремлений від тестів; тести складені вірно, логічно, чітко, проте ключ 
до тестів існує в самих тестах, тобто вірний варіант відповіді будь-яким 
способом виділений в самих тестових завданнях (шляхом зміни шрифту, 
кольору, виділення його іншим стилем, проставленням біля нього якоїсь 
позначки тощо)  

3 Запитання в тестових завданнях сформульовані нечітко, нелогічно, невірно; 
в тестових завдань відсутні чотири варіанти відповідей; ключі до тестів 
відсутні, або ж існують в самих тестових завданнях, тобто вірна відповідь 
виділена в самих тестах; частина (не більше 50 % від заданої кількості) 
тестових завдань відсутня або складена не по темі; якщо більше ніж в 10 % 
тестових завдань потрібно вказати лише статтю законодавчого акту, де 
міститься відповідь на запитання, певне визначення, ознаки, суб’єкти тощо     

2 Тести складені в кількості 50 % або й менше; тести складені не по темі; 
взагалі відсутні відповіді до тестів (ключі до тестів); тести скачані з 
Інтернету чи списані з підручника; тестові завдання взагалі відсутні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) якщо самостійна робота полягала в складанні таблиць, порівняльних 
таблиць, схем, то оцінювання самостійної роботи студента відбувається за 
таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Таблиці складені логічно, повно, чітко, змістовно розкривають питання чи 
тему; таблиці не перевантажені текстом; таблиці мають заголовок та є 
комфортними для сприйняття та читання 

4 Таблиці складені об’ємні, текст в таблицях в «незмінній» формі, тобто так 
як в літературі, без відмінювання, скорочення чи виділення лише самого 
головного; таблиці розкривають тему не повністю, допускаючи прогалини в 
матеріалі   

3 Таблиці лише частково розкривають тему чи лише незначну частину 
питання; таблиці дуже прості та «неінформаційні», тобто з них не можна 
отримати чітку, вичерпну відповідь на питання 

2 Таблиці складені частково, які розкривають лише 50 % або й менше теми чи 
питання; таблиці являть собою скопійований текст (без будь-яких змін чи 
корегування) введений в рамочку; таблиці складені за принципом «аби 
вважалося»; таблиці взагалі відсутні 

 
 
4) якщо самостійна робота полягала в наданні правового аналізу чи 

характеристики нормативного акту чи його частини, наукового 
твердження, правової ситуації, то оцінювання самостійної роботи студента 
відбувається за таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Правовий аналіз повний, логічний, структурований, розгорнутий, з якого 
видно, що студент детально опрацював визначені нормативно-правовий акт, 
чи його частину, правову ситуацію чи наукове твердження; видно що 
студент самостійно виконував завдання 

4 Правовий аналіз здійснений не в повному обсязі, пропущені деякі пункти; 
допущені певні незначні неточності; розкриті не всі обов’язкові пункти, 
проте видно, що студент опрацьовував нормативно-правовий акт, чи його 
частину, правову ситуацію чи наукове твердження самостійно та самостійно 
виконував самостійну роботу  

3 Правовий аналіз проведений лише частково та поверхнево; відсутня 
характеристика структурних елементів нормативно-правового акту чи 
надана характеристика не всім зазначеним учасникам правової ситуації; 
самостійна робота частково списана в іншого студента, а частково виконана 
самостійно 

2 Правовий аналіз відсутній взагалі чи просто списаний в когось; правовий 
аналіз здійснений менш ніж на 50 % 

 
 
 



5) якщо самостійна робота полягала в створенні презентації, то 
оцінювання самостійної роботи студента відбувається за таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Презентація повністю розкриває зміст питання, не перевантажена 
зображеннями та текстом, виконана в одному стилі, кожен слайд має 
заголовок, матеріал в презентації розкривається логічно та послідовно, 
зазначені використанні джерела; дотримані всі рекомендації щодо 
створення презентації; презентація зрозуміла, цікава та легко сприймається, 
залишає приємне враження 

4 При створенні презентації студентом було допущено незначні помилки, не 
значна частина слайдів не мають заголовки, використано більше двох 
різних стилів та шрифтів, невдало підібрана кольорова гамма; деякі 
зображення (в незначній кількості) не відповідають тематиці презентації; 
презентація неповністю розкриває тему чи питання; презентація 
сприймається достатньо легко та залишає позитивне враження 

3 Презентація виконана із значними порушеннями вимог, що висувалися до 
презентації; відсутні заголовки в кожному слайді, підібрані кольори та 
шрифт, які ускладнюють сприймання інформації; презентація 
перевантажена зображеннями та текстом, текс в презентації йде цілими 
кусками, заповнюючи повністю слайд, що ускладнює його сприйняття; в 
презентації відсутні слайди з планом (змістом) та використаними 
джерелами; презентація розкриває лише поверхнево питання чи тему; 
кількість слайдів або дуже мала або ж дуже велика (залежить від тематики 
на яку готувалася презентація); зображення не відповідають тематиці 
презентації; презентація виконана в різних стилях (кожен слайд в іншому 
стилі)     

2 Презентація відсутня або скачана з Інтернету; презентація виконана з 
порушенням всіх вимог що висувалися до презентації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) якщо самостійна робота полягала в написанні  реферату чи доповіді, то 
оцінювання самостійної роботи студента відбувається за таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Реферат написаний чіткою, професійною мовою, має план, вступ, основну 
частину, висновки та список використаних джерел; матеріал в рефераті 
викладений логічно, структурні частини його взаємопов’язані та існує 
перехід від одного пункту реферату до іншого; реферат написаний 
самостійно з використанням різних джерел; в рефераті існують посилання 
на використанні джерела; використаних джерел достатня кількість і вони є 
чинними; реферат містить особисту думку та особисте ставлення студента 
до досліджуваного питання; доповідь чітка, лаконічна, проте одночасно дає 
вичерпну відповідь на питання; логічно побудована та вміщує особисту 
думку студента 

4 Реферат написаний досить чітко та професійно, має план, вступ, основну 
частину, висновки та список використаних джерел; в рефераті допущені 
певні неточності, проте вони не є грубими помилками; деякі питання 
розкриті не в повному обсязі та залишають запитання; використана 
застаріла література; вступ та висновок копіюють один одного; вступ на 
зовсім чітко формулює проблематику питання, яке буде розкрите; відсутні 
загальні чіткі висновки; не завжди просліджується логічний перехід від 
однієї структурної частини реферату до іншої; присутня особиста думка 
студента, проте не в значній мірі; доповідь не дає вичерпну відповідь на 
питання; з доповіді не зовсім зрозуміла думка студента та його ставлення до 
питання, яке розкривалося ним в доповіді, проте залишає позитивне 
враження   

3 Реферат частково скачаний з Інтернету, використовувалося лише одне чи 
два джерела при його підготовці; відсутні вступ чи висновок, логічний 
перехід від однієї думки до іншої, від одного структурного елементу 
реферату до іншого; реферат не розкриває питання чи теми; реферат 
написаний з використанням застарілої літератури та містить декілька 
посилань на застаріле законодавство; реферат являє собою частину 
нормативного акта, яка була перетворена на звичайний текст (видаленні 
назви та номери статей); не містить власної думки студента; доповідь лише 
поверхнево розкриває тему, без зазначення думки студента стосовно 
питання, яке висвітлювалося   

2 Реферат (доповідь) повністю скачаний з Інтернету чи являє собою частину 
підручника; реферат (доповідь) являє собою скопійовану частину 
нормативного акту чи коментар нормативного акту із залишенням його 
структурних частин (номеру та назви статей); реферат (доповідь) написаний 
за одним підручником, який містить застарілу інформацію; реферат 
(доповідь) містить посилання на нормативні акти, які давно (більш ніж 5 
років) втратили чинність; реферат чи доповідь відсутні взагалі 

 
 
 
 
 



7) якщо самостійна робота полягала в написанні  ессе, то оцінювання 
самостійної роботи студента відбувається за таким принципом:  

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Ессе написане чіткою, професійною мовою; розкриває власні думки та 
судження студента стосовно тематики на яку він писав ессе; думки студента 
викладенні логічно та мають підкріплення прикладами з життя, нормами 
законодавства чи висловлюваннями відомих людей; ессе чітко видно 
позицію студента та його роздуми   

4 Ессе написане простою мовою, допускаються незначні помилки, 
нелогічність переходу від однієї думки до іншої; не можна чітко побачити 
ставлення студента до тематики на яку він писав ессе, залишається двояке 
відчуття; студент не обґрунтовує та не пояснює свою позицію, думку 

3 Ессе написане дуже просто та являє собою частковий переказ літератури чи 
нормативних актів; студент плутається у своїх висловлюваннях та інколи 
суперечить сам собі; зрозуміти ставлення студента до питання, яке 
розкривалося в ессе не можливо 

2 Ессе являє собою повністю переказ підручника чи нормативного акту; 
взагалі відсутня особиста думка студента; ессе взагалі відсутнє 

 
8) якщо самостійна робота полягала в розв’язуванні задач чи проблемних 

ситуацій, то оцінювання самостійної роботи студента відбувається за таким 
принципом: 

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Задача вирішена правильно, з вірним посиланням на нормативні акти; 
студент надав вичерпну відповідь на всі питання, що дає змогу судити про 
те, що від зрозумів проблему та зміг самостійно її вирішити; студент може 
легко розповісти алгоритм вирішення задачі та пояснити чому саме так він 
її вирішив, що свідчить про те, що він вирішував її самостійно  

4 Задача вирішена вірно, проте були допущенні незначні помилки; невірно 
визначена правова норма або взагалі відсутнє посилання на неї, але 
розв’язок вірний; студент надав не зовсім повну (не зовсім вичерпну) 
відповідь на всі питання, що призвело до сумнівів, що він повністю зрозумів 
проблему та орієнтується в її вирішенні; студент може пояснити своє 
бачення вирішення проблемної ситуації, проте його відповідь є 
невпевненою 

3 Задача вирішена частково вірно, або ж відповідь на неї є односкладною 
«так» чи «ні»; студент не відповів на всі питання, які були визначені 
задачею; студент не може чітко пояснити, як він вирішував проблемну 
ситуацію і чому саме таке рішення він прийняв в даній ситуації, роз’яснення 
його хоч і частково вірні, проте плутані, що може свідчити про те, що 
розв’язував він задачу не сам  

2 Розв’язок задачі відсутній взагалі; задача вирішена не вірно; задача 
вирішена лише частково, на більшість питань відповіді відсутні; відсутнє 
посилання на нормативні акти; студент не може пояснити як саме він 
розв’язував задачу і чому саме таке рішення він прийняв, відсутня будь-яка 
конструктивна відповідь, що може свідчити, що не він розв’язував задачу  



9) якщо самостійна робота полягала в складанні кросвордів, то оцінювання 
самостійної роботи студента відбувається за таким принципом: 

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Кросворд складений вірно, з використанням достатньої кількості слів; самі 
запитання сформовані чітко, правильно та коректно; кросворд є цікавим та 
об’ємним, слова вдало поєднані; можна судити, що студент на достатньому 
рівні опрацював матеріал по визначеній тематиці 

4 Кросворд складений на достатньому рівні з достатньою кількістю слів, 
проте  є незначні неточності у формулюванні питання, не зовсім вдало 
поєднані слова між собою 

3 Кросворд складений не повністю, не з достатньою кількістю слів; допущені 
значні помилки при формулюванні питань, присутні питання, які не 
відносяться до визначеної тематики; кросворд виконаний за принципом 
«аби вважалося»  

2 Кросворд відсутній взагалі або складений не за тематикою; слова поєднані 
між собою невдало; мала кількість слів; питання сформульовані некоректно 

 
10) якщо самостійна робота полягала в складанні чи заповненні 

різноманітних документів, то оцінювання самостійної роботи студента 
відбувається за таким принципом: 

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Документи складені вірно, з дотриманням всіх реквізитів та правил; 
заповнені в повному обсязі; студент вільно може пояснити свої дії по 
створенню документу та кожну частину документа, вільно відповідає на 
поставлені йому питання, відповідь студента є вичерпною та впевненою; 
видно, що студент сам складав чи заповнював документ 

4 Документи складені чи заповнені з незначними помилками, проте видно, що 
самостійно студентом; студент може пояснити свої дії по створенню 
документа та кожну його частину; при вказівці на помилку студент її 
розуміє та орієнтується як її виправити; відповідь студента є достатньо 
впевненою, може допускати незначні неточності; з відповіді видно, що 
студент загалом непогано орієнтується в питанні  

3 Документ створений чи заповнений з допущенням суттєвих помилок або 
лише частково; студент не зовсім розуміє, як виправити допущені ним 
помилки; відповідь не чітка та невпевнена; документ створений чи 
заповнений повністю, проте студент не може пояснити того як він його 
складав чи заповнював, не може чітко пояснити значення чи розкрити зміст 
окремих структурних підрозділів документа, що може свідчити про те, що 
студент погано орієнтується в даній тематиці та виконував завдання не 
самостійно  

2 Документ відсутній взагалі або складений чи заповнений неправильно; 
документ складений чи заповнений, проте студент взагалі не орієнтується в 
ньому та не може взагалі пояснити алгоритм його складання чи заповнення; 
на будь-які уточнення викладача не може дати відповідь, або відповідає 
невірно, що може свідчити, що не він виконував самостійне завдання 

 



11) якщо самостійна робота полягала в складанні конспекту, то 
оцінювання самостійної роботи студента відбувається за таким принципом: 

 
Оцінка 

(кількість балів) 
Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Конспект написаний та повністю розкриває тему чи питання; розкриття 
питання (теми) лаконічне, чітке, логічне; законспектовано саме основне та 
дає змогу легко в ньому орієнтуватися 

4 Конспект написаний, проте розкриває питання не в повному обсязі, при 
складанні конспекту студентом була допущена незначна недбалість; 
конспект розкриває більшу частину теми (питання) 

3 Конспект написаний, проте лише частково, розкриває питання (тему) в 
незначній частині, не повністю; викладення матеріалу нелогічне, 
некоректне, недбале; конспект не розкриває суті теми чи питання   

2 Конспект відсутній 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерії оцінювання контрольних робіт студентів  
заочної форми навчання з дисципліни 

«Реєстрація актів цивільного стану» 
 
Діяльність студента під час самостійного вивчення матеріалу та виконання 

контрольної роботи, рівень засвоєних ним  знань та кінцевий результат його 
роботи оцінюється за 4-бальною шкалою, де 5 – найвища оцінка, а 2 – найнижча.  

 
Оцінюються знання студента та його діяльність відповідно до такої 

методики: 
 

Оцінка 
(кількість балів) 

Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Контрольна робота виконана повністю з дотриманням всіх вимог; студент в 
повному обсязі розкрив питання та виконав всі завдання на належному 
рівні, які були зазначені в контрольній роботі; студент виконав свій варіант 
контрольної роботи; з контрольної роботи видно, що студент опрацював 
відповідний матеріал та самостійно виконував завдання; в контрольні 
роботі використовуються чинні нормативно-правові акти та сучасна 
література; виклад матеріалу логічний, чіткий; кількість використаних 
джерел відповідає вимогам; видно, що контрольну роботу студент сам 
виконував   

4 Контрольна робота виконана на достатньому рівні, проте були допущенні 
певні неточності чи незначні помилки; одне із питань розкрите не в повній 
мірі, завдання виконане неповністю; недостатня кількість використаних 
джерел, проте вони всі сучасні, нормативно-правові акти чинні; якість 
виконання  контрольної свідчить про те, що студент опрацьовував 
відповідну літературу та здобув достатні знання; контрольна робота 
залишає позитивні враження; видно, що студент самостійно виконував 
контрольну роботу  

3 Контрольна робота виконана з порушенням вимог; контрольна робота 
містить в собі скопійований матеріал з одного чи декількох джерел; студент 
не розкрив в контрольній роботі поставлені перед ним питання в повному 
обсязі, не виконав повністю завдання; контрольна робота являє собою 
скопійовану частину нормативного акту, якому надали вигляд тексту 
(видалили номери статей та їх назви, проте залишилося «в цій статті», «цим 
Кодексом», «коментованою статтею» тощо) чи підручника; в контрольні 
роботі посилання на застарілу літературу; кількість використаних джерел не 
відповідає вимогам; джерела використані застарілі; перелік використаних 
джерел оформлений з порушенням вимог  

2 Контрольна робота відсутня взагалі або виконана з порушенням всіх вимог; 
окремі завдання, які потребують особливого виконання (наприклад скласти 
тести за визначеною темою чи таблиці, словник) виконані як доповідь 
(текст, який розкриває визначене питання); контрольна робота містить 
посилання на нормативні акти, які давно (більше 5 років) втратили 
чинність; відсутній перелік використаних джерел;  

 
 
 
 



Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни 
«Реєстрація актів цивільного стану» 

Відповідь студента оцінюється за 4-бальною шкалою, де 5 – найвища 
оцінка, а 2 – найнижча.  

 
Оцінюються знання студента та його діяльність відповідно до такої 

методики: 
  

Оцінка 
(кількість балів) 

Вимоги, яким повинен відповідати результат самостійної роботи 

5 Відповіді студента чіткі, логічні, повні, вірні; студент демонструє вільне 
володіння матеріалом; вільно та впевнено відповідає на поставленні 
додаткові чи уточнюючі запитання; дає відповідь вичерпну, може пояснити 
свою думку та обґрунтовано відстояти її; студент вірно виконав всі 
поставлені перед ним завдання  

4 Відповідь студент достатня, чітка, вірна, проте з певними неточностями; 
студент допускає при відповіді незначні помилки; при задаванні додаткових 
чи уточнюючих питань студент збивається, тривалий час обдумує свою 
відповідь, проте відповідає вірно; при відповіді трішки плутається, не може 
обґрунтовано пояснити щойно сказане; видно, що студент вчив матеріал, 
проте володіє ним не вільно; відповідає не на всі додаткові чи уточнюючі 
питання 

3 Відповідь студента поверхнева, при більш поглибленому уточнені певних 
питань студент мовчить; студент може відповісти лише те, що він написав 
на листочку, будь-які додаткові чи уточнюючі питання його збивають, він 
не може на них відповісти; не може пояснити щойно сказане, або його 
відповідь дуже плутана, зі значними помилками; студент виконав лише 
половину завдань, які ставилися перед ним 

2 Відповідь студента взагалі відсутня або невірна; на додаткові чи уточнюючі 
питання студент не відповідає або допускає грубі помилки; студент не 
орієнтується в матеріалі; завдання не виконав, або виконав невірно  

 
 
 
 
 
 


