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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

26 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 3,4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 5-8 
Семінарські заняття: 

22 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота:5 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом є право соціального забезпечення у всіх своїх виявах: як галузь права, як 

система законодавства та як наука. 

Метою вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення в Україні» є 

формування у студентів певного рівня знань з правових та організаційних питань 

соціального забезпечення, а саме: поняття соціального забезпечення, органи, які здійснюють 

соціальне забезпечення, правовідносини у сфері соціального забезпечення, поняття та умови 

трудової пенсії та пенсії по інвалідності у зв’язку із втратою годувальника, правове 

забезпечення пенсії за вислугою років, державні соціальні допомоги непрацездатним 

громадянам, формування фондів, відносини з приводу надання соціальних пільг чи 

соціального обслуговування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення в 

Україні» є:  

 дисципліни є вивчення студентами основних категорій, принципів та інститутів 

права соціального забезпечення;  

 напрямків правового регулювання відносин у сфері соціального захисту; 

 ознайомлення із системою чинного законодавства про соціальне забезпечення та 

набуття навичок роботи з нормативними актами; 

 з’ясування підстав та умов виникнення, зміни та припинення соціально-

забезпечувальних правовідносин; 

 вміння вирішувати практичні ситуації у сфері соціального забезпечення. 

  Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія держави і права», «Конституційне 

право України», «Адміністративне право України».  

Міждисциплінарні зв’язки: «Трудове право України», «Цивільне право», 

«Конституційне право України». 

 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення в Україні» студент повинен набути такі результати навчання. 

  Знання:  

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

 здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

 знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх 

правового регулювання. 

  Уміння:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Комунікація :  

 цінування та повага різноманітності і мультикультурності; 

 повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

  Автономність та відповідальність:  

 здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

 здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 
      

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1 Тема 1. Поняття, 

предмет, метод і система 

права соціального 

забезпечення 

4 2 2    6 2 1 1    8 

2 Тема 2. Джерела та 

принципи права 

соціального 

забезпечення. Державні 

органи у сфері 

соціального 

4 2 2    5 2 1 1    8 



забезпечення 

3 Тема 3. Правовідносини 

у сфері соціального 

забезпечення 

4 2 2    5       8 

4 Тема 4. Соціальні ризики 

у праві соціального 

забезпечення. 

4 2 2    5 1  1    8 

5 Тема 5. Організація 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування. 

4 2 2    5       8 

6 Тема 6. Правове 

забезпечення пенсій за 

вислугу років 

2 2     5 1  1    8 

7 Тема 7: Пенсії по 

інвалідності і в разі 

втрати годувальника 

4 2 2    5       8 

8 Тема 8: Призначення та 

виплата пенсій 

4 2 2    6 2 1 1    8 

9 Тема 9: Допомоги і інші 

соціальні послуги по 

соціальному 

страхуванню 

4 2 2    5       8 

10 Тема 10: Пільги в 

системі соціального 

забезпечення 

4 2 2    6 1 1     8 

11 Тема 11: Правове 

регулювання 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування від 

нещасного випадку на 

виробництві та 

професійного 

захворювання, які 

спричинили втрату 

працездатності 

4 2 2    5 1 1     8 

12 Тема 12. Правове 

регулювання 

загальнообов’язкового 

державного соціального  

страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою 

працездатності 

2 2     5 1 1     8 

13 Тема 13. Правове 

регулювання 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування на випадок 

безробіття 

4 2 2    5 1  1    8 

 Проміжний контроль       4       4 

Разом:120 48 26 22    72 12 6 6    108 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система права соціального 

забезпечення 

Соціальне забезпечення: поняття, функції. Співвідношення понять 

«соціальний захист» і «соціальне забезпечення» та їх законодавче закріплення. 

Предмет права соціального забезпечення  –  комплекс спільних відносин, що 

існують у сфері соціального забезпечення. Соціально-забезпечувальні 

відносини  –  основа предмету права соціального забезпечення. Відносини, які 

покликані забезпечити існування соціально-забезпечувальних відносин як 

складова предмету права соціального забезпечення. 

Соціально-страхові відносини як елемент предмету права соціального 

забезпечення. Процедурні відносини як елемент предмету права соціального 

забезпечення. Поняття та особливості методу права соціального забезпечення. 

Система права соціального забезпечення: поняття та загальна характеристика. 

Загальна частина права соціального забезпечення. Спеціальна частина права 

соціального забезпечення. Система науки права соціального забезпечення та 

система курсу права соціального забезпечення. Місце права соціального 

забезпечення у системі права України. 

Тема 2. Джерела та принципи права соціального забезпечення. 

Державні органи у сфері соціального забезпечення 

Поняття, зміст, особливості джерел права соціального забезпечення та їх 

класифікація. Історія національного законодавства про соціальне забезпечення. 

Роль Конституції України як джерела права соціального забезпечення. 

Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.  

Єдність і диференціація джерел права соціального забезпечення. 

Основні закони у сфері загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, що є формами права соціального забезпечення. 

Акти локального характеру і соціального партнерства як джерела права 

соціального забезпечення. Ознаки нормативно-правових актів як джерел права 

соціального забезпечення. Зміст права на соціальне забезпечення у Загальній 

декларації прав людини. 

Система органів та їх функції в сфері соціального забезпечення.  

Фонди соціального страхування та їх органи. 

Поняття та види принципів соціального забезпечення. 

Загальні та спеціальні (галузеві) принципи. Загальні принципи: 

обов’язковість державного-соціального страхування найманих працівників; 

стабільність соціального забезпечення; всебічність стимулювання поліпшення 

демографічного стану; економічна обґрунтованість соціальних нормативів; 

здійснення забезпечення на рівні не нижче встановлених у державі стандартів. 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення 

Поняття та види правовідносин соціального забезпечення. Загальна 

характеристика суб’єктів правовідносин соціального забезпечення. Громадяни 

як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: загальні; спеціальні. 



Суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення: 

державні органи; соціальні фонди; інші державні організації, підприємства та 

установи. 

Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: пенсії; соціальні 

допомоги; соціальне обслуговування; соціальні пільги. 

Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. 

Юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи припинення 

соціально-забезпечувальних правовідносин. Стаж як юридичний факт у системі 

соціально-забезпечувальних правовідносин: поняття, ознаки, види та порядок 

обчислення. 

Процедурні правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст. 

Соціально-страхові правовідносини: загальна характеристика. 

Тема 4. Соціальні ризики у праві соціального забезпечення. 

Поняття соціальних ризиків як підстави виникнення в особи права на 

соціальне забезпечення. Загальні ознаки та види соціальних ризиків.  

Страхові та не страхові ризики. Непрацездатність, види непрацездатності. 

Юридичні факти, що зумовлюють постійну працездатність. Загальний та 

спеціальний пенсійний вік. Тимчасова непрацездатність: поняття й порядок її 

підтвердження. 

Загальне захворювання як одна з причин інвалідності. 

Втрата годувальника як підстава виникнення в особи (сім’ї) права на 

пенсію чи щомісячні страхові виплати. 

Безробіття як соціальний ризик. Поняття безробіття 

Малозабезпеченість як соціальний ризик. Поняття „малозабезпеченість”. 

Втрата працездатності внаслідок Чорнобильської  та інших  технічних 

катастроф як публічні соціальні ризики. 

Тема 5. Організація загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – основний вид 

соціального страхування в Україні. Його принципи, завдання, призначення. 

Суб’єкти. Застраховані особи. Страхувальники, Страховики. Страхові 

внески, їх призначення. Види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Трирівнева система пенсійного страхування. Пенсійне страхування. 

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування.  

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Застраховані особи.  

Пенсійний фонд. Його правове становище. Недержавний пенсійний фонд.  

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням. 

Застраховані особи. Страхувальники.  

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання,  які спричинили втрату працездатності. 

Соціальна потреба в запровадженні страхування від нещасного випадку.  



 Нещасний випадок або професійне захворювання як страхові випадки. 

Страхові виплати в разі ушкодження здоров’я або смерті потерпілого.  

Страхування на випадок безробіття. 

Соціальне страхування на випадок безробіття як вид 

загальнообов’язкового соціального страхування. Застраховані особи.  Соціальні 

допомоги. 

Недержавне соціальне страхування. Добровільне та обов’язкове 

страхування. Договір (контракт) як підстава виникнення добровільного 

страхування.  

Тема 6. Правове забезпечення пенсій за вислугу років 

Поняття і підстави призначення пенсії за вислугу років. Суб’єкти пенсій за 

вислугу років. Специфіка правового забезпечення окремих громадян пенсіями 

за вислугу років. 

Умови при яких виникає право на пенсію за вислугу років. 

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти і 

охорони здоров’я. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб 

начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ. Пенсії за вислугу 

років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури та митних 

органів, науковим працівникам, журналістам. Пенсії за вислугу років 

працівникам авіації та льотно-випробувального складу. Пенсії за вислугу років 

іншим категоріям спеціалістів окремих галузей економіки України. Пенсії 

науково педагогічні працівники, які не мають наукового ступеня або вченого 

звання. 

Природа пенсії за вислугу років. 

Тема 7. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника 

Поняття, види і умови призначення пенсії по інвалідності в солідарній 

системі. Особливості пенсійного забезпечення по інвалідності окремих 

категорій громадян (військовослужбовцям, працівникам органів внутрішніх 

справ, інвалідам війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС і т.д.). Поняття та 

призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 

Соціальні ризики: поняття, основні ознаки та їх класифікація. Особливість 

призначення та виплата пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. 

Органи, що мають повноваження визначати ступінь втрати працездатності 

і встановлювати групи інвалідності. 

Пенсії, які виплачуються інвалідам війни, їх мінімальний розмір у 

відповідності до групи інвалідності. Стаж роботи, який дає право на пенсію по 

інвалідності. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні 

працездатності. Умови, за яких призначається пенсія по інвалідності 

військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органам 

внутрішніх справ. Суб’єкти пенсій при втраті годувальника. Розми пенсії в разі 

втрати годувальника. 

 

 



Тема 8. Призначення та виплата пенсій 

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії. Порядок та 

строки призначення пенсій. Індексація та перерахунок пенсії. 

Документи, що необхідні для призначення пенсії за віком, по інвалідності, 

у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років. Документи, що необхідні 

при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та 

підвищень. 

Приймання, оформлення і строки розгляду документів про призначення 

пенсій. Строки призначення і перерахунку пенсій. 

Порядок виплати пенсій. Виплата пенсій за минулий час. Виплата 

недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера. Виплата пенсії у разі 

виїзду пенсіонера за кордон. Пенсійні виплати за рахунок коштів 

Накопичувального фонду. 

Тема 9. Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному страхуванню 

Поняття і види страхових допомог, їх правові ознаки. Система страхових 

допомог в Україні: її характеристика. Особливості допомоги при нещасних 

випадках та професійних захворюваннях, пов’язаних з виробничою діяльністю. 

Допомоги у зв’язку з безробіттям. Допомоги, зумовлені народженням дитини. 

Порядок призначення і виплати страхових допомог. 

Поняття і види послуг по соцстрахуванню. 

Соціальні послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних страхових 

фондів, правове регулювання, порядок та умови надання. 

Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком і професійним 

захворюванням. Страхова допомога на поховання. 

Тема 10 Пільги в системі соціального забезпечення 

Поняття, ознаки та види соціальних пільг. Пільги за професійним та 

соціальним статусом особи. Соціальні пільги інвалідам, ветеранам праці та 

особам похилого віку. 

Тема 11 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

Поняття та загальна характеристика загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Суб’єкти 

та об’єкти страхування від нещасного випадку та професійного захворювання. 

Страховий ризик і страховий випадок у загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому 

ушкодженням його здоров’я. 

Тема 12 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального  страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

Поняття та загальна характеристика загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням. Суб’єкти та об’єкти 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 



тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. 

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг. 

Тема 13 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

Поняття та загальна характеристика соціального страхування на випадок 

безробіття. Поняття безробітного та його правовий статус. Види матеріального 

забезпечення на випадок безробіття. Допомога по частковому безробіттю. 

5.2. Тематика семінарських  занять. 
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система права соціального забезпечення 

Тема 2. Джерела та принципи права соціального забезпечення. Державні органи у сфері 

соціального забезпечення 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення 

Тема 4. Соціальні ризики у праві соціального забезпечення. 

Тема 5. Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Тема 6. Правове забезпечення пенсій за вислугу років 

Тема 7: Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника 

Тема 8: Призначення та виплата пенсій 

Тема 9: Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному страхуванню 

Тема 10: Пільги в системі соціального забезпечення 

Тема 11: Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності 

Тема 12. Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального  страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

Тема 13. Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

 д\ф з/в  

 Підготовка до аудиторних занять та усіх 

видів контролю: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до проміжного контролю. 

30 

 

11 

15 

4 

38 

 

15 

15 

8 

Опорний конспект лекцій, 

конспект семінарських 

занять 

 Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка індивідуального науково-

дослідного завдання (тези доповідей, 

наукова стаття); 

- складання термінологічного словника; 

- написання реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження. 

42 

10 

 

 

10 

12 

10 

70 

20 

 

 

15 

15 

20 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (тези 

доповідей, наукова стаття). 

Термінологічний словник 

Реферат 

Презентація 

 Разом 72 108  

 

Орієнтовний перелік тем для виконання самостійної роботи: 

1.Виникнення та розвиток права соціального забезпечення в Україні. 

2. Особливості класифікації джерел права соціального забезпечення. 

3. Система права соціального забезпечення й точки зору з цього 



приводу. 

4. Міжнародні договори України як джерела права соціального 

забезпечення. 

5. Процедурні правовідносини у праві соціального забезпечення. 

6. Соціально-страхові правовідносини та їх зміст. 

7. Державні органи як суб’єкти права соціального забезпечення. 

8. Загальне захворювання як причина непрацездатності. 

9. Поняття та підстави визнання особи безробітною. 

10. Втрата годувальника як соціальний ризик. 

11. Малозабезпеченість як соціальний ризик. 

12. Підстави визнання особи частково безробітною. 

13. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

14. Страхові випадки у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в Україні. 

 15. Організація пенсійного страхування в Україні. 

 16. Організація загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

 17. Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття.  

18.Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком. 

19. Правове регулювання пенсійного забезпечення по інвалідності. 

20. Види довічних пенсій в накопичувальній пенсійній системі. 

21. Загальні умови призначення пенсій в недержавній пенсійній системі. 

22. Договір страхування довічної пенсії. 

23. Порядок призначення і виплати пенсії державним службовцям. 

24.Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого 

самоврядування. 

25. Пенсійне забезпечення народних депутатів. 

26. Пенсійне забезпечення суддів. 

27. Пенсійне забезпечення науково-педагогічних працівників. 

28. Субсидії на житлово-комунальні послуги. 

29. Державні допомоги особам які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

30. Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій особі яка 

здійснює догляд за інвалідом. 

31. Страхові послуги у зв’язку з втратою працездатності. 

32. Соціальне обслуговування дітей. 

33. Соціальна реабілітація інвалідів. 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також якість 

виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації. 



Модульна контрольна робота складається з 5 тестів, які містять лише одну правильну 

відповідь та 3 теоретичних питань. 

Приклад:  

1 варіант 

Тестові завдання 

1. У статті 46 Конституції України передбачено право громадян на: 

1. соціальне забезпечення 

2. соціальний захист 

3. соціальне страхування 

4. соціальні допомоги 

2.Метод правового регулювання соцзабезпечення – це: 

1. тільки прийоми і способи визначені державою 

2. сукупність специфічних прийомів і способів 

3. система законів і підзаконних норм праці 

4. зобов’язання сторін виконувати приписи законів 

3.Соціальні виплати поділяються на такі групи: 

1. допомоги та пільги 

2. грошові виплати та натуральні послуги 

3. пенсії та послуги 

4. пільги та переваги 

4.За сферою дії норми права соціального забезпечення поділяються на: 

1. імперативні і диспозитивні 

2. регулятивні та охоронні 

3. відправні та спеціальні 

4. загальнодержавні, місцеві, локальні 

5.До соціально – забезпечувальних відносин належать: 

1. відносини між роботодавцем і працівником 

2. відносини між державними органами і застрахованими особами 

3. відносини щодо надання соціальних допомог 

4. відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам. 

Теоретичні питання: 

1. Джерела  права соціального забезпечення. 

2. Правовідносини в сфері соціального забезпечення: поняття, зміст, суб’єкти, 

об’єкти, юридичні факти. 

3. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 



100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 



Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (проектор), комп’ютер 

(ноутбук) для використання нормативної електронної бази. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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1.3. Інформаційні ресурси: 

Офіційні сайти державних органів: 

www.rada.gov.ua/laws - офіційний сайт Верховної Ради України 

www.court.gov.ua/dsa - сайт Державної судової адміністрації України 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch - сайт Кабінету Міністрів України 

https://www.president.gov.ua/documents/all - сайт офіційного представництва 

президента України 

Електронні бібліотеки: 

http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

 
 


