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ння 

 

Загальний 

обсяг, 

годин/кред
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема Загальни

й обсяг, 

годин 

Лекції

, 

годин 

Практичн

і, годин 

Лаборато

рні, годин 

Самостійне 

опрацюванн

я матеріалу 

Індивід. 

завданн

я годин 

І-й модульний цикл дисципліни 

1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ 

ПРАВА 

10 1 1  8  

2. ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ТА ЮРИДИЧНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

8 1 1  6  

3. КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ 

УКРАЇНИ. ВЕРХОВНА 

РАДА – ПАРЛАМЕНТ 

УКРАЇНИ 

16 4 4  8  

4. ПРЕЗИДЕНТ 

УКРАЇНИ – ГЛАВА 

УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ. ОРГАНИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В 

УКРАЇНІ 

14 2 4  8  

5. КОНСТИТУЦIЙНI 

ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ  

12 2 2  8  

6. КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА В 

УКРАЇНІ 

 

14 2 4  8  

7. ОСНОВИ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

10 2 -  8  

8. ОСНОВИ 

СІМЕЙНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

8 - -  8  

9. ОСНОВИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

10 2   8  

Всього по модульному 

циклу 

102 16 16  70  

ІІ-й модульний цикл дисципліни  

7. ОСНОВИ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

 

12  4  8  

8. ОСНОВИ 

СІМЕЙНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

12 - 4  8  



9. ОСНОВИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

12 - 4  8  

10. ОСНОВИ 

КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ 

12  4  8  

       

Всього по модульному 

циклу 

48 - 16  32  

Всього з навчальної 

дисципліни 

150 16 32  102  

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год./ 5 кред.; 

лекцій – 16 год.; семінарських – 32 год., д/залік – 1 семестр. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; 

модульних циклів – 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів, 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях – 32 балів; 

- Лекції: 8 * 1 = 8 балів. 

- Семінарські заняття: 16 * 1,5 = 24 бали. 

б) Виконання завдань на семінарських заняттях – 16 * 2,5 = 40 балів. 

Складання письмових модульних контролів – всього 28 балів  

(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання від 1 до 14  

балів); 

Науково-дослідна робота – 6 балів.  

Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному  

оцінюванні): 

1-ий модульний цикл: (8 лк..; 8 сем.; модульний контроль) – 54 балів. 

2-ий модульний цикл: (8 сем.; модульний контроль) – 46 балів.  

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал 

за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше 

двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому 

та його складових не підвищуються. 

Підсумкове оцінювання навчальної роботи студентів:  

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою оцінювання та 

європейською шкалою оцінювання ECTS відповідно до накопичених 

рейтингових балів визначається із таких співвідношень: 

 

 

 



 

При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими 

рейтинговими балами поточного контролю “FX” студент має право на 

дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового 

семестрового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії). 

При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими 

рейтинговими балами поточного контролю “F” студент не допускається до 

заходу підсумкового семестрового контролю, вважається таким, що має 

академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і представляється 

деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації 

академічної заборгованості за наявності документально підтверджених 

поважних причин неуспішності студента).  

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані 

види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав 

необхідну, яка відповідає позитивній оцінці, кількість рейтингових балів (не 

менше 60 % від визначених шкалою оцінювання), отримує семестрову оцінку 

у відповідності до набраних рейтингових балів. Складання заходу 

підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки 

не здійснюється. 

Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість 

рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35 % від 

Сума 

балів(R) 
Оцінка ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Визначення 

90-100 A 5 (відмінно) 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

82-89 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

74-81 C 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

64-73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але з незначною 

кількістю недоліків 

60-63 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35-59 FX 

2 (незадовільно) 

Можливе повторне 

складання 

0-34 F 
Необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 



шкали оцінювання, зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового 

контролю. 

Відсутність студента на контрольній роботі, практичному занятті, 

підсумковому модульному контролі оцінюється в «0» балів. За наявності 

поважних причин відсутності студента, підтверджених деканатом, викладач 

визначає форму проходження додаткового контролю або відпрацювання 

навчального матеріалу. 

За запізнення на заняття понад 5 хвилин бал за відвідування поточного 

заняття не нараховується. 

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком «+») 

нараховуються за: 

- написання та публікацію наукової роботи (стаття у фаховому журналі 

або тези доповідей на конференції); 

- участь у предметній олімпіаді чи конкурсі. 


