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І. Загальні положення 

1.1. Критерії оцінювання знань і умінь студентів з навчальної дисципліни 

«Основи римського приватного права» розроблені у відповідності «Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого», затвердженого наказом ректора університету від 26 червня 

2015 р. № 128, «Положення про моніторинг знань студентів Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого», затвердженого наказом 

ректора університету від 26 червня 2015 р. № 127. 

1.2. Навчальна дисципліна «Основи римського приватного права» 

викладається протягом одного семестру на 1-му курсі. Оцінювання рівня знань 

студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПК) і 

підсумкового контролю знань (ПКЗ). 

1.3. Залік виставляється за результатами роботи на лекціях і підсумкового 

контролю знань (ПКЗ). Мінімальна кількість балів для заліку дорівнює 60-ти 

балам. 

1.4. Оцінювання протягом вивчення дисципліни здійснюється шляхом 

підсумовування результатів разом за 100-бальною шкалою. Завдання ПК 
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оцінюються як підсумок результатів оцінювання роботи студента на лекціях в 

діапазоні від 0 до 40 балів. Відповіді на залікові питання, які виносяться на ПКЗ, 

оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

II. Критерії оцінювання знань і умінь студентів при поточному контролі (ПК) 

2.1. Об'єктами оцінювання знань студентів за ПК з основ римського 

приватного права є систематичність і активність роботи на лекціях (від 0 до 40 

балів). 

2.2. Критеріями оцінювання знань за ПК є успішність освоювання знань та 

набуття навичок на лекціях, що включає систематичність їх відвідування, здатність 

студента засвоювати категоріальний апарат, навички узагальненого мислення, 

активність роботи на лекціях, навички творчо підходити до вирішення поставлених 

завдань, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань). 

2.3. З метою контролю рівня знань студентів на лекціях можуть проводитись 

контрольні (тестових) роботи, колоквіуми, здійснюватися інші заходи контролю за 

формою, обраною викладачем. Результати цих заходів враховуються викладачем 

при оцінці роботи студентів на лекціях. 

2.5. Розрахункова шкала для оцінювання роботи студентів на лекціях: 

кількість 
балів критерії оцінювання 

40 Систематичне відвідування лекцій, відсутність пропусків занять; 
висока активність роботи на лекціях; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
вміння мислити абстрактно та узагальнено; 
здатність аргументувати свою відповідь на поставлені питання. 

20 Систематичне відвідування лекцій, відсутність пропусків занять; 
активність роботи на лекціях; 
надання аргументованих відповідей на поставлені питання. 

0 Наявність пропущених (невідпрацьованих) лекційних занять; або 
низька активна робота на лекціях. 

2.7. Результати оцінювання роботи студентів за ПК фіксуються у журналі 

обліку роботи викладача, відповідній відомості та оприлюднюються за допомогою 

електронної системи контролю навчання. 
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2.8. Підсумковий бал за результатами ПК виставляються на останньому 

практичному занятті відповідного семестру. 

III. Критерії оцінювання знань і умінь студентів при підсумковому 

контролі знань 

3.1. Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Основи римського приватного права» проводиться у формі сесійного заліку. 

3.2. До заліку допускаються студенти, які були присутніми не менш на 70 

відсотках лекційних занять з навчальної дисципліни (з урахуванням 

відпрацьованих). 

Студенти, які були відсутні на лекції, відпрацьовують пропущене заняття 

викладачу, який веде відповідні заняття у дні його консультацій за графіком, 

затвердженим кафедрою. 

3.3. Залікові питання зазначеної дисципліни містяться у 

екзаменаційних білетах. До кожного екзаменаційного білету включаються 2 

питання. 

3.4. Результати ПКЗ оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів; 

3.5. Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з 

суми балів за результатами ПК та ПКЗ (за умови, що на заліку студент набрав 

35 балів і вище). 

Якщо на заліку студент набрав 0 балів, тобто отримав незадовільну 

оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати ПК. 

3.6. До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні 

результати в балах ПК та ПКЗ з урахуванням вимог, що викладені в п. 3.5. 

3.7. Оцінювання знань та умінь студентів при підсумковому контролі (ПКЗ) 

здійснюється відповідно до критеріїв, встановлених «Положення про моніторинг 

знань студентів Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого», затвердженого наказом ректора університету від 26 червня 2015 р. 

№ 127. 

3.8. Студенти, знання яких оцінені мінімально необхідною для отримання 

заліку кількістю балів і вище, не мають права на виконання додаткових завдань для 

підвищення отриманої кількості балів. 


