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Критерії оцінювання контрольних робіт  
з дисципліни «Банківське право» 

 
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;  

 
 
 

 


