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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Цивільне та сімейне право 

Викладач (-і) к.ю.н. Турчак І.О. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)1576636 

E-mail викладача Irynat210876@gmail.com 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 12 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути використані у розробці 

нормативно-правових актів; у забезпеченні дотримання законодавства суб‟єктами права; у 

здійсненні професійної діяльності у повній відповідності до закону; у вмінні реалізовувати 

норми цивільного права в професійній діяльності, правильному застосуванні нормативно-

правових актів; юридично грамотній кваліфікації фактів і обставин; при забезпеченні 

законності та правопорядку, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання 

своїх посадових обовʼязків; у володінні юридичною термінологією та юридичною технікою, 

правильному відтворенні результатів професійної діяльності в юридичній та іншій 

документації; у проведенні юридичної експертизи нормативно-правових актів; при тлумаченні 

нормативно-правових актів, при підготовці кваліфікованих юридичних висновків і 

консультацій у сфері цивільно та сімейного права. 

 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право України» є 

формування знань про правове регулювання цивільних правовідносин  та основних умінь по 

застосуванню цивільного законодавства. А також засвоєння студентами основних правових 

понять, категорій, цивільно-правових інститутів, базою для яких є Конституція України та 

чинне цивільне законодавство, зокрема, досконале знання нормативних та теоретичних 

положень, які стосуються підстав виникнення, зміни чи припинення цивільно-правових 

зобов„язань, їх окремих видів, в тому числі основних понять договірного права та 

позадоговірних відносин; особливостей правового регулювання відносин із спадкування; 

поняття та змісту сімейних правовідносин; майнових та особистих немайнових  зобов‟язань 

членів сімї та інших родичів, аліментних правовідносин; утримання; опіки та піклування, 

тощо. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Знання теоретичних аспектів предмету «Цивільне та сімейне право»; основні положення 

зобов‟язального права; особливості окремих видів договірних зобов‟язань; особливості 

недоговірних зобов‟язань; основні положення спадкового права; знання чинного цивільного 

законодавства України; практику застосування чинного цивільного законодавства; практику 

тлумачення цивільного законодавства; здатність до тлумачення і узагальнення правової 

інформації; навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності; високий рівень 

дотримання законодавства у діяльності учасників цивільних правовідносин; вживання 

необхідних заходів до відновлення порушених прав суб‟єктів цивільного права; систематичне 

підвищення кваліфікації, вивчення законодавства і практики його застосування; ухвалення 

рішень і вчинення юридичних вчинків у повній відповідності до законодавства; юридично 

правильну кваліфікацію факти і обставини, розробку документів, що мають юридичний зміст; 

здійснення правової експертизи документів; надання кваліфікованих юридичних консультацій 

у сфері цивільного та сімейного права. 



 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 360 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 112 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 88 год. 

самостійна робота 160 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І, ІІ 081«Право» І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літе

рату

ра 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

І семестр      

Тема 1. Загальні положення про 

договір: поняття, укладення, 

розірвання. 
Поняття, види та функції договору в 

цивільному праві. Зміст договору, строк 

та ціна договору. Публічний договір, 

договір приєднання, попередній договір. 

Укладення та форма договору. 

Пропозиція укласти договір, прийняття 

пропозиції. Підстави для зміни та 

розірвання договору. Зміна або 

розірвання договору у зв„язку з істотною 

зміною обставин. Правові наслідки 

зміни або розірвання договору. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Договір купівлі-продажу.   
Поняття, значення та види договору 

купівлі-продажу. Предмет та форма 

договору. Обов'язки покупця і продавця 

у разі пред'явлення третьою особою 

позову про витребування товару. 

Обов'язок продавця передати товар 

покупцеві, строк і момент виконання 

обов'язку продавця передати товар. 

Перехід ризику випадкового знищення 

або випадкового пошкодження товару. 

Правові наслідки порушення умови 

договору щодо кількості. Правові 

наслідки порушення умови договору 

щодо асортименту товару. Якість товару, 

правові наслідки передання товару 

неналежної якості. Строки виявлення 

недоліків і пред'явлення вимоги у 

зв'язку з недоліками проданого товару, 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



позовна давність, що застосовується до 

вимог у зв'язку з недоліками проданого 

товару. Комплектність товару, правові 

наслідки передання некомплектного 

товару. Тара та упаковка, правові 

наслідки передання товару з 

порушенням вимоги про тару та 

упаковку. Повідомлення продавця про 

порушення умов договору купівлі-

продажу. Зберігання товару, не 

прийнятого покупцем. Ціна та порядок 

оплати товару, попередня оплата товару. 

Продаж товару в кредит з відстроченням 

або з розстроченням платежу.  

 

Тема 3. Договори дарування, та 

довічного утримання.  
Поняття, предмет, сторони та форма 

договору дарування. Прийняття дарунка. 

Обов'язок обдарованого на користь 

третьої особи. Розірвання договору 

дарування на вимогу дарувальника. 

Поняття пожертви, права пожертвувана. 

Поняття, форма та сторони 

договору довічного утримання. 

Особливості укладення договору 

довічного утримання (догляду) щодо 

майна, що є у спільній сумісній 

власності. Обов'язки набувача за 

договором довічного утримання 

(догляду). Забезпечення виконання 

договору довічного утримання 

(догляду). Правові наслідки розірвання 

договору довічного утримання 

(догляду).  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Договір найму (оренди)    
Поняття, предмет та строк договору 

найму. Плата за користування майном. 

Якість речі та гарантія якості речі, 

переданої у найм. Правонаступництво у 

разі зміни власника речі, переданої у 

найм. Ремонт речі, переданої у найм. 

Поняття піднайму. Поліпшення 

наймачем речі, переданої у найм. 

Відповідальність за шкоду, що завдана у 

зв'язку з користуванням річчю, 

переданою у найм. Розірвання договору 

найму на вимогу наймодавця чи 

наймача.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Загальні положення про 

надання послуг. 
поняття та види послуг. 

Лекція,  

семінар-

ське 

[5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 



Юридичні та фактичні послуги. Ознаки 

зобов‟язань з надання послуг. Поняття 

договору про надання послуг. Предмет 

договору з надання послуг. Види 

договорів з надання послуг. Сторони 

договорів з надання послуг. Істотні 

умови та зміст договорів з надання 

послуг. 

 

заняття матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

розкладом 

Тема 6. Договори підряду. Види 

договорів підряду.  
Поняття договору підряду. Права та 

обов'язки генерального підрядника і 

субпідрядника. Виконання роботи з 

матеріалу підрядника чи з матеріалу 

замовника. Поняття кошторису. Строки 

виконання роботи. Обставини, про які 

підрядник зобов'язаний попередити 

замовника. Правові наслідки 

невиконання замовником вимог 

підрядника. Обов'язок замовника 

прийняти роботу та оплатити її вартість 

згідно договору. Право підрядника на 

притримання. Відповідальність 

підрядника за неналежну якість роботи. 

Позовна давність, що застосовується до 

вимог щодо неналежної якості роботи. 

Початок перебігу позовної давності в 

окремих випадках. 

Поняття, форма побутового 

підряду. Гарантія прав замовника, 

надання йому інформації про роботу. 

Публічна пропозиція роботи. Виконання 

роботи з матеріалу підрядника або 

замовника. Права замовника у разі 

істотного порушення підрядником 

договору побутового підряду. Розмір 

плати за договором побутового підряду, 

правові наслідки нез'явлення замовника 

за одержанням роботи. 

Поняття договору будівельного 

підряду. Проектно-кошторисна 

документація. Матеріально-технічне 

забезпечення будівництва та оплата 

робіт. Обов'язок   підрядника   

страхувати   об'єкт.   Передання   та   

прийняття   робіт. 

Гарантії якості у договорі 

будівельного підряду. Відповідальність 

підрядника та замовника. 

Поняття та вихідні дані для проведення 

проектних та пошукових робіт. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Обов'язки підрядника та замовника. 

Відповідальність підрядника за недоліки 

документації та робіт.  

 

Тема 7. Договори перевезення   
Загальні положенні про перевезення. 

Договір перевезення вантажу, пасажира 

та багажу. Права пасажира. Поняття 

договору чартеру (фрахтування), 

перевезення у прямому змішаному 

сполученні. Провізна плата, 

завантаження та вивантаження вантажу. 

Строк доставки вантажу, пасажира, 

багажу і пошти. Відповідальність 

перевізника за: ненадання 

транспортного засобу; затримку 

відправлення пасажира; прострочення 

доставки вантажу; втрату, нестачу, 

псування або пошкодження вантажу, 

багажу, пошти; шкоду, завдану 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю пасажира. Страхування 

вантажів, пасажирів і багажу. 

Пред'явлення претензій і позовів, що 

випливають із договору перевезення. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Договори зберігання   
Поняття, форма та строк договору 

зберігання. Обов'язок зберігача 

прийняти річ на зберігання. Виконання 

договору зберігання, зміна умов 

зберігання, плата за зберігання. 

Відповідальність зберігача за втрату 

(нестачу) або пошкодженняречі. 

Відшкодування збитків, завданих 

поклажодавцеві чи зберігачеві. 

Поняття товарного складу та 

поняття договору складського 

зберігання. Огляд товару при прийнятті 

на зберігання. Складські документи: 

складська квитанція; просте складське 

свідоцтво; подвійне складське свідоцтво 

(складське свідоцтво та заставне 

свідоцтво). Видача товару за подвійним 

складським свідоцтвом. 

Зберігання речі у ломбарді. Зберігання 

цінностей у банку, надання банківського 

сейфа. Зберігання речей у камерах схову 

організацій, підприємств транспорту. 

Зберігання речей у гардеробі організацій 

та у готелі. Зберігання автотранспортних 

засобів. Договір охорони особи чи 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



майна.  

 

Тема 9. Договори страхування та 

доручення    
Поняття, предмет, сторони та форма 

договору страхування. Укладення 

договору страхування на користь третьої 

особи. Співстрахування. Обов'язки 

страховика та страхувальника. Відмова 

страховика від страхової виплати. Зміна 

страхувальника - фізичної особи у 

договорі страхування. Припинення 

договору страхування та недійсність 

договору страхування. Обов'язкове 

страхування. 

Поняття, строки та виконання 

договору доручення. Обов'язки 

повіреного та довірителя. Припинення 

договору доручення та наслідки 

припинення договору доручення.  
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Тема 10. Договори комісії та 

управління майном    
Поняття, умови та комісійна плата 

договору комісії. Субкомісія. Виконання 

договору, укладеного комісіонером з 

третьою особою. Відступ комісіонера 

від вказівок комітента. Право 

комісіонера на: притримання речі; 

відрахування з грошових коштів, що 

належать комітентові; відшкодування 

витрат, зроблених ним у зв'язку з 

виконанням договору комісії; відмову 

від договору комісії. Право комітента на 

відмову від договору комісії. Прийняття 

комітентом виконання за договором 

комісії. Обов'язок комісіонера зберігати 

майно комітента. 

Поняття, предмет та форма 

договору управління майном. Сторони 

управління майном: установник та 

управитель, їх права та обов'язки. 

Передання в управління майна, що є 

предметом договору застави та іншій 

особі (замісникові). Право управителя 

на плату, відповідальність управителя. 

Припинення договору управління 

майном.  
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Тема 11. Договір позики.    
Поняття та форма договору позики. 

Обов'язок позичальника повернути 

позику та сплачувати проценти від суми 
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позики. Наслідки порушення договору 

позичальником.  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 12.  Договори про надання 

банківських послуг: кредитний 

договір; договір банківського вкладу. 

Договір банківського рахунка. 

Факторинг. 
Поняття та форма кредитного договору. 

Відмова від надання або одержання 

кредиту. Комерційний кредит. Поняття 

та форма договору банківського кредиту.  

Види банківських вкладів. 

Проценти та банківський вклад. Договір 

банківського вкладу на користь третьої 

особи. Ощадна книжка. Ощадний 

(депозитний) сертифікат. 

Поняття та порядок укладення 

договору банківського рахунка. Операції 

за рахунком, що виконуються банком. 

Проценти за користування коштами, що 

знаходяться на рахунку. Підстави та 

черговість списання грошових коштів з 

рахунка. Правові наслідки неналежного 

виконання банком операцій за рахунком 

клієнта. Розірвання договору 

банківського рахунка. Банківська 

таємниця. 

Поняття, предмет та сторони договору 

факторингу. Відповідальність клієнта 

перед фактором. Виконання боржником 

грошової вимоги факторові. Права 

фактора. Зустрічні вимоги боржника. 

Захист прав боржника . 
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Тема 13. Загальні положення про 

розрахунки.  
Форми та види безготівкових 

розрахунків. Розрахунки із 

застосуванням платіжних доручень. 

Умови виконання банком платіжного 

доручення. Відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання 

платіжного доручення. Поняття 

розрахунків за акредитивом. Відкличний 

та безвідкличний акредитив. Виконання 

та закриття акредитива. Розрахунки за 

інкасовими дорученнями: поняття, 

виконання та повідомлення про 

проведені операції. Розрахунки із 

застосуванням розрахункових чеків: 
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поняття, оплата чека, повідомлення про 

несплату чека та наслідки несплати 

чека.  

 

Тема 14.  Комерційна концесія.   
Поняття, предмет, сторони та форма 

договору комерційної концесії. Договір 

комерційної субконцесії. Обов'язки 

правоволодільця та користувача. 

Особливі умови договору комерційної 

концесії. Зміна та припинення договору 

комерційної концесії. Збереження 

чинності договору комерційної концесії 

у разі зміни сторін. Наслідки зміни 

торговельної марки чи іншого 

позначення право володільця 
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Тема 15. Розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. 
Види договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної 

власності: а) ліцензія на використання 

об'єкта права інтелектуальної власності;       

б) ліцензійний договір, строк 

ліцензійного договору; в) договір про 

створення за замовленням і 

використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; г) договір 

про передання виключних майнових 

прав інтелектуальної власності.  

Державна реєстрація договорів 

щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. 
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ІІ семестр      

Тема 16.  Недоговірні зобов‟язання. 

Зобов„язання, які виникають із 

правомірних дій. Публічна обіцянка 

винагороди. Поняття публічної 

обіцянки винагороди. Підстави 

виникнення зобов'язань із публічної 

обіцянки винагороди. 

Поняття конкурсу, право на його 

оголошення. Форма конкурсного 

оголошення, його зміст. Оцінювання 

результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності, поданих на конкурс.  

Підстави та умови виникнення 

зобов„язань із вчинення дій у майнових 

інтересах іншої особи без її доручення.  

Зміст та виконання зобов„язань із 

вчинення дій у майнових інтересах 
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іншої особи без її доручення. 

 

Тема 18. Зобов„язання, які виникають 

із неправомірних дій. Відшкодування 

шкоди. Поняття, предмет та суб'єкти 

зобов'язань з відшкодування шкоди. 

Ознаки зобов'язань з відшкодування 

шкоди. Підстави деліктної 

відповідальності: завдана шкода, 

протиправна поведінка, причинний 

зв'язок між ними та вина заподіювача 

шкоди. Взаємодія інституту 

відшкодування шкоди з іншими 

інститутами цивільного права. 

Позадоговірна та договірна 

відповідальність. Система та 

класифікація зобов'язань з 

відшкодування шкоди. 

Відшкодування шкоди, заподіяної 

малолітньою особою. Відшкодування 

шкоди, заподіяної неповнолітньою 

особою. Відшкодування шкоди, 

заподіяної недієздатною особою, 

особою, яка обмежена у дієздатності, та 

особою, яка не може усвідомлювати 

значення своїх дій чи керувати ними 

(недієздатною особою).  
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Тема 19.  Загальні положення про 

спадкування. Спадкування за 

заповітом  
Поняття та види спадкування. 

Спадкоємці. Права та обов'язки особи, 

які не входять до складу спадщини. 

Відкриття спадщини: час та місце. 

Право на спадкування. Усунення від 

права на спадкування. 

Спадкування права на: земельну 

ділянку; вклад у банку; одержання 

страхових виплат; відшкодування 

збитків, моральної шкоди та сплату 

неустойки, що належали спадкодавцеві. 

Спадкування обов'язку відшкодувати 

майнову шкоду (збитки) та моральну 

шкоду, яка була завдана спадкодавцем. 

Обов'язок спадкоємців відшкодувати 

витрати на утримання, догляд, лікування 

та поховання спадкодавця. 

Право заповідача на призначення 

спадкоємців та на визначення обсягу 

спадщини, що має спадкуватися за 

заповітом. Заповідальний відказ. 
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Предмет заповідального відказу. Право 

на обов'язкову частку у спадщині. 

Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. 

Загальні вимоги до форми заповіту. 

Посвідчення заповіту нотаріусом, 

посвідчення та оголошення нотаріусом 

секретного заповіту. Посвідчення 

заповіту іншими посадовими чи 

службовими особами. Право заповідача 

на скасування та зміну заповіту. 

Таємниця заповіту, недійсність заповіту.  

 

Тема 20. Спадкування за законом. 

Здійснення права спадкування.  
Черговість спадкування за законом: 

перша - п'ята черга спадкоємців за 

законом. Спадкування усиновленими та 

усиновлювачами. Спадкування за 

правом представлення. Розмір частки у 

спадщині спадкоємців за законом. 

Подання заяви про прийняття 

спадщини. Строки для прийняття 

спадщини. Наслідки пропущення строку 

для прийняття спадщини. Право на 

відмову від прийняття спадщини, 

відмова на користь іншої особи. Правові 

наслідки відмови від прийняття 

спадщини. Перехід права на прийняття 

спадщини. Відумерлість спадщини. 

Обов'язок спадкоємців задовольнити 

вимоги кредитора. Охорона спадкового 

майна нотаріусом чи виконавцем 

заповіту. 

Право заповідача, нотаріуса чи 

спадкоємців на призначення виконавця 

заповіту. Повноваження виконавця 

заповіту. Право виконавця заповіту на 

плату за виконання своїх повноважень. 

Строк чинності повноважень виконавця 

заповіту. Право виконавця заповіту на 

відмову від здійснення своїх 

повноважень. 

Право спадкоємця на одержання 

свідоцтва про право на спадщину. Строк 

видачі свідоцтва про право на спадщину. 

Державна реєстрація права на спадщину. 

Визнання судом недійсним свідоцтва 

про право на спадщину. 

Спадковий договір: поняття, 

сторони та форма. Забезпечення 

виконання та розірвання спадкового 

договору.   

Лекція,  

практич

не 

заняття 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



 

Тема 21. Поняття та зміст сімейних 

правовідносин. 
Поняття та види сімейних 

правовідносин. Учасники сімейних 

правовідносин. Здійснення сімейних 

прав. Виконання сімейних обов‟язків. 

Захист сімейних прав  та інтересів. 

Строки у сімейному праві України. 
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Тема 22. Правова природа шлюбу. 

Шлюбний контракт 
Поняття шлюбу. Умови укладення 

шлюбу. Порядок укладення шлюбу. 

Недійсність шлюбу. Визнання шлюбу 

неукладеним. Фактичні шлюбні 

відносини. Поняття шлюбного договору. 

Укладення та зміст шлюбного договору. 
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Тема 23. Права та обов‟язки батьків 

та дітей. Поняття опіки та 

піклування.  
Права батьків та дітей на майно. 

Обов‟язок батьків утримувати дитину та 

його виконання. Стягнення аліментів за 

минулий час і заборгованості за 

аліментами. Участь батьків у додаткових 

витратах на дитину. Обов‟язок батьків 

утримувати повнолітніх дітей та його 

виконання. Обов‟язок повнолітніх дітей 

утримувати батьків та його виконання. 

Поняття і значення опіки та 

піклування над дітьми. Встановлення 

опіки та піклування над дітьми. Права 

дитини, над якою встановлено опіку або 

піклування. Права та обов‟язки опікунів 

та піклувальників. Припинення опіки та 

піклування над дитиною. Звільнення 

опікуна та піклувальника дитини від 

виконання обов‟язків. Патронат над 

дітьми. Прийомна сім‟я. Дитячий 

будинок сімейного типу. 
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Тема 24. Сімейні правовідносини за 

участю іноземців та осіб без 

громадянства. 
Сімейні правовідносини з іноземним 

елементом. Реєстрація шлюбу 

громадянина України з іноземцем та 

шлюбу між іноземцями в Україні. 

Консульські шлюби. Укладення шлюбу 

громадянина України з іноземцем і 
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шлюбу між громадянами України за 

кордоном. Визнання в Україні шлюбу 

між іноземцями, зареєстрованого за 

межами України. Розірвання шлюбу в 

Україні. Розірвання шлюбу за кордоном. 

Правове регулювання розлучення 

відповідно до уніфікованих колізійних 

норм. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за 

екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний 

обґрунтований розв‟язок прикладів та 

задач, аналізує причинно-наслідкові 

зв‟язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв‟язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв‟язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв‟язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв‟язки;  

“незадовільно” – студент не 

володіє достатнім рівнем необхідних 

знань, умінь, навичок, науковими 

термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального 

плану, студент виконує одну контрольну 

роботу, яка є допуском до складання 

іспиту. Головна мета її – перевірка 

самостійної роботи студентів в процесі 



навчання, виявлення ступеня засвоєння 

ними теоретичних положень курсу.  При 

розв‟язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (75 балів); 

– оцінка за контрольну роботу 

(10 балів); 

– оцінка за самостійну роботу 

(10 балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (70 балів); 

– оцінка за контрольну роботу 

(10 балів); 

– оцінка за самостійну роботу 

(15 балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 



пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 
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