
 

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАКАЗ
№ 'fcL 20^р. м. Харків

Про внесення змін до положення 
про моніторинг знань студентів

З метою забезпечення уніфікації системи 
вищої освіти в Університеті,

оцінювання знань здобувачів

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до п. 5.2 Положення про моніторинг знань студентів 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
затвердженого наказом ректора № 127 від 26.06.2015 р. (із змінами 
відповідно до наказу ректора № 147 від 01.07.2017 р.), виклавши його у такій 
редакції:

«5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ 
ФОРМИ . ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНТРОЛЮ У ФОРМІ ІСПИТУ

Кількість 
балів

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS

За 
націон. 
шкалою

Визначення Критерії оцінювання знань і умінь студента

100 А
5 ВІДМІННО - 

відмінне виконання

1. Всебічне, систематичне і глибоке 
знання матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, у 
тому числі орієнтація в основних 
наукових доктринах та концепціях 
дисципліни.

2. Засвоєння основної та додаткової 
літератури, рекомендованої 
кафедрою.

3. Здатність до самостійного 
поповнення знань з дисципліни та 
використання отриманих знань у 
практичній роботі.
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90 А

ВІДМІННО - 
відмінне 
виконання, лише з 
незначною 
кількістю помилок

1. Повне знання матеріалу, 
передбаченого програмою 
навчальної дисципліни.

2. Засвоєння основної літератури та 
знайомство з додатковою 
літературою, рекомендованою 
кафедрою.

3. Здатність до самостійного 
поповнення знань з дисципліни, 
розуміння їх значення для 
практичної роботи.

85 В

ДУЖЕ ДОБРЕ - 
вище середнього 
рівня, з кількома 
помилками

1. Достатньо повне знання матеріалу, 
передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, за 
відсутності у відповіді суттєвих 
неточностей. 2. Засвоєння основної 
літератури, рекомендованої 
кафедрою.

3. Здатність до самостійного 
поповнення знань з дисципліни, 
розуміння їх значення для 
практичної роботи.

75 С

4

ДОБРЕ - у цілому 
правильна робота, 
з певною 
кількістю 
незначних 
помилок

1. Знання основного матеріалу, 
передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, 
достатньому для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за 
професією.

2. Засвоєння основної літератури, 
рекомендованої кафедрою.

3. Помилки та суттєві неточності у 
відповіді на іспиті за наявності знань 
для їх самостійного усунення або за 
допомогою викладача

70 D 3

ЗАДОВІЛЬНО - 
непогано, але зі 
значною кількістю 
недоліків

1. Знання основного матеріалу, 
передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, 
достатньому для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за 
професією.

2. Ознайомлення з основною 
літературою, рекомендованою
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кафедрою.

3. Помилки у відповіді на іспиті за 
наявності знань для усунення 
найсуттєвіших помилок за 
допомогою викладача.

60 Е

ДОСТАТНЬО - 
виконання 
задовольняє 
мінімальним 

критеріям

Прогалини в знаннях з певних частин 
основного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни.

2. Наявність помилок у відповіді на 
іспиті.

55 FX 2

НЕЗАДОВІЛЬНО 
- потрібно 
попрацювати 
перед тим, як 
перескласти

1. Відсутність знань значної частини 
основного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни.

2. Неможливість продовжити 
навчання або здійснювати 
професійну діяльність без 
проходження повторного курсу 3 цієї 
дисципліни.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з навчальної 
роботи Ю. Барабаша.
3. Наказ набуває чинності з 1 січня 2021 року.

В.о. ректор

Проект наказу вносить:
Проректор з навчальної роботи

Юрій Барабаш

Проект наказу погоджено:
Перший проректор

/ 6-уох- Юрій Битяк


