
Критерії оцінювання  
 з дисципліни «Етика і психологія юриста» 
        Результати засвоєння знань при поточному контролі оцінюють за 4-ти 
бальною шкалою. Загальна кількість балів при підсумковому контролі є 
середнім арифметичним значенням із суми балів, отриманих студентом 
протягом семестру. 
5-балів    Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення, використані між предметні зв’язки, правильно 
і усвідомлено використані всі види довідкової документації, містить 
аргументовані висновки. Робота виконана охайно, студент володіє 
правильним технолого-юридичним, термінологічним та етико-психологічним 
словниковим запасом. 
4-бали      Відповідь правильна, повна, логічна, викладена правильною 
юридичною та етико-психологічною мовою, містить аналіз, систематизацію, 
узагальнення, використані між предметні зв’язки, правильно й усвідомлено 
використані всі види додаткової документації та літератури, не містить 
аргументовані висновки. Допущені незначні неточності у викладанні 
матеріалу. В роботі допускається невелика кількість граматичних і 
стилістичних помилок. 
3-бали      Відповідь частково правильна, містить неточності, не достатньо 
обґрунтована, з використанням окремих видів документації. В роботі 
допущені виправлення, та неточності у викладенні матеріалу.   
2-бали        Відповідь містить значну кількість помилок, не обґрунтована, не 
достатньо усвідомлене використання окремих видів документації. В роботі 
допущені виправлення, помилки студент не  володіє достатньою кількістю 
юридичного та етико-психологічного словникового запасу. 



Критерії оцінювання знань 
           по 12 бальній шкалі з предмету: «Етика і психологія юриста» 
Результати засвоєння знань при поточному контролі оцінюють за 4-х 
бальною шкалою. Загальна кількість балів при підсумковому контролі є 
середнім арифметичним значенням із суми балів, отриманих студентом 
протягом семестру. 
12-балівВідповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані між предметні зв’язки, правильно й 
усвідомлено використані всі види додаткової документації, містить 
аргументовані висновки. Робота виконана охайно, без граматичних 
та етико-психологічних помилок, правильною словниково-
термінологічною мовою. 

11-балів  Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення, використані між предметні зв’язки, 
правильно й усвідомлено використані всі види додаткової 
документації, не містить аргументовані висновки. Допущені 
незначні неточності у викладанні матеріалу. В роботі допускається 
невелика кількість граматичних та стилістичних помилок. 

10-балів   Відповідь правильна, повна, логічна, правильною етико-
психологічною мовою, містить аналіз, систематизацію, 
узагальнення, використані між предметні зв’язки, правильно й 
усвідомлено використані всі види додаткової документації, не 
містить аргументовані висновки. Допущені незначні неточності у 
викладанні матеріалу. В роботі допускаються виправлення, 
невелика кількість граматичних, словниково-термінологічних 
помилок. 

9–балівВідповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, правильною 
етико-психологічною мовою, усвідомлене використання додаткової 
документації. Допущені несуттєві помилки та неточності у 
викладанні матеріалу. В роботі допускаються виправлення, 
невелика кількість граматичних, словниково-термінологічних 
помилок. 

8-балів    Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, 
правильною етико-психологічною мовою, усвідомлене 
використання додаткової документації. Допущені несуттєві 
помилки та неточності у викладанні матеріалу. В роботі 
допускаються виправлення, невелика кількість граматичних, 
словниково-термінологічних помилок. 

7-балів     Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, 
правильною етико-психологічною мовою, усвідомлене 
використання додаткової документації. Допущені несуттєві 
помилки та неточності у викладанні матеріалу. В роботі 
допускаються виправлення, невелика кількість граматичних, 
словниково-термінологічних помилок. 



6-балів            Відповідь частково правильна, містить неточності, не 
достатньо обґрунтована, з використанням окремих видів 
документації. Допущені помилки та неточності у викладанні 
матеріалу. В роботі допущені виправлення, граматичні та 
словниково-термінологічні помилки. 

5- балів           Відповідь частково правильна, містить неточності, не 
достатньо обґрунтована, з використанням окремих видів 
документації. Допущені помилки та неточності у викладанні 
матеріалу. В роботі допущені виправлення, граматичні та 
словниково-термінологічні помилки. 

4 – бали            Відповідь містить значну кількість помилок, не обґрунтована, 
не достатньо усвідомлене використання окремих видів 
документації. В роботі допущені виправлення, граматичні та 
словниково-термінологічні помилки. 

 3 - бали            Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 
обґрунтована, В роботі допущені виправлення, граматичні 
словниково-термінологічні та стилістичні помилки.    

  2 - бали            Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 
обґрунтована, В роботі допущені виправлення, граматичні 
словниково-термінологічні та стилістичні помилки.     

   1 - бал            Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 
обґрунтована, В роботі допущені виправлення, граматичні 
словниково-термінологічні та стилістичні помилки.     

 
 
 
 


