
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

Знання студентів оцінюються у формі письмового іспиту за білетами, 
складеними відповідно до програми курсу «Аграрне право України». Для 
виконання письмової роботи студентам надається три астрономічні години. 
Під час виконання роботи не дозволяється користуватися навчальною 
літературою, конспектами, довідниками та іншим допоміжним матеріалом.  

Письмова відповідь студента оцінюється на «відмінно», «добре», 
«задовільно» і «незадовільно» (за 100-бальною системою). Відповідь, яка 
оцінюється на «відмінно» (від 90 до 100 балів), має відповідати таким 
вимогам: розгорнутий і вичерпний виклад теоретичних положень матеріалу; 
знання необхідних законів та нормативних актів, що стосуються 
поставлених у білеті питань, та обов’язкове на них посилання; правильне 
розкриття змісту понять і категорій; уміння самостійно робити логічні 
висновки й узагальнення, обґрунтовувати свої відповіді; здатність 
користуватися методами наукового аналізу правових явищ і вміння 
характеризувати їх риси; здатність висловлювати та аргументувати власну 
думку відносно інших поглядів на поставлені питання; використання 
фактичних та статистичних даних, теоретичних концепцій та спеціальної 
літератури з питань, поставлених у білеті; правильне розв’язання правових 
ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, що стосуються конкретних 
питань. 

Відповідь оцінюється на «добре» (від 80 до 90 балів), якщо в ній: не 
висвітлене хоча б одне з питань, що вказані в білеті; при розкритті змісту 
питань за зазначеними вище критеріями зроблено помилки, що стосуються 
відповідей на теоретичні питання; нечітке знання нормативного матеріалу; 
неточні посилання на конкретні поняття; незнання явищ, дат, цифрового 
матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання та ін. 
Відповідь на питання білета оцінюється на «задовільно» (від 60 до 80 балів), 
якщо: при висвітленні поставлених питань не враховано два пункти із 
зазначених у вимогах до найвищого балу; водночас є недоліки, що їх окремо 
характеризують критерії оцінки «добре»; при розкритті змісту поставлених 
питань допущені деякі помилки щодо суті і змісту теоретичних положень, 
визначення категорій і понять; виявлено незнання нормативного матеріалу, 
невміння розв’язувати ситуаційні завдання, визначати суттєві елементи 
правового регулювання правових явищ тощо. 

Відповідь на питання оцінюється на «незадовільно» (до 60 балів), якщо: 
порівняно з відповіддю на «відмінно» при розкритті поставлених питань не 
враховано три пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу; є два чи 
більше видів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки 
«задовільно»; відсутні належні аргументи, зроблені неправильні висновки; 
характер відповідей показує, що студент, який складає іспит, неправильно 
зрозумів суть питання, не знає правильної відповіді, а тому при відповіді на 
поставлені питання допустив грубі помилки. 

Під час оцінювання відповіді на окремі питання додатково враховуються і 
впливають на підсумкову оцінку деякі допущені недоліки та помилки, а 
саме: 



- неохайне оформлення роботи (нерозбірливий почерк, граматичні помилки, 
скорочення понять з порушенням установлених правил тощо); 
- неправильне визначення окремих понять і категорій; 
- порушення логічної послідовності у висвітленні заданої теми та відповідь 
не по суті на поставлені у білеті питання; 
- помилки в знанні нормативних актів, неправильне визначення правових 
явищ; 
- неправильні статистичні та аналітичні дані, які характеризують суть 
відповіді; 
- помилкові відповіді на тести, ситуаційні питання та ін. 

 
 


