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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Анотація. Вивчення дисципліни «Актуальні аспекти договірних відносин у сімейному праві» це набуття здобувачами  не лише 

відповідного рівня юридичного мислення, аналізу але й формування їх професійної ментальності та належної правової культури, отримання 

більш глибоких правових знань в сфері приватно-правових відносин, а також закладення стійких психологічних стереотипів щодо безумовного 

дотримання вимог законодавства, захисту законних прав та інтересів учасників цивільних правовідносин.  
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Факультет права та економіки 
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професор кафедри цивільного права та 

процесу, д.ю.н., професор  

Кізлова Олена Сергіївна 

050-643-75-57 kizelena@ukr.net 
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Мета. Навчальна дисципліна «Актуальні аспекти договірних відносин у сімейному праві» має забезпечити оволодіння особами, які 

навчаються на освітньо-науковій програмі доктора філософії за спеціальностями: 081 - Право, 293 - Міжнародне право, знаннями та уміннями у 

сфері створення правових актів.. 

Основні завдання.  

Основна задача курсу сформувати у здобувачів розуміння і вміння орієнтуватися у законодавчій базі; навчити здобувачів професійно, 

грамотно і адекватно застосовувати чинне законодавство; сформувати у них необхідні організаційні та вольові навички щодо впливу засобами 

правового характеру на регулювання зазначених відносин. 

Передумови для вивчення дисципліни – вивчення загальнотеоретичних та галузевих юридичних дисциплін рівня бакалавр та магістр 

права. 

 

 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

Навчальна дисципліна «Актуальні аспекти договірних відносин у сімейному праві» забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей 

та досягнення програмних результатів навчання. 

Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати концептуальні та методологічні проблеми в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності, у тому числі 

започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної 

академічної доброчесності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 

Загальні компетентності     
ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові) компетентності  

ФК-1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або дослідницької діяльності.  

ФК-2.Здатність до застосовування концептуальних та методологічних знань в науково-дослідній роботі та предметній сфері наукових 

досліджень.  

ФК-3.Здатність до вирішення наукових проблем та завдань у сфері дослідження 

ФК-7.Здатність формувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного аналізу з предметної сфери наукового дослідження.  

ФК-8.Здатність до критичного аналізу досліджень різних науковців з предметної сфери наукового пошуку.  

ФК-12.Здатність до генерування ідей та створення нових знань у сфері дослідження. 

ФК-17.Здатність до ділового спілкування у науковому та освітньому середовищі. 

 

Навчальна дисципліна «Актуальні аспекти договірних відносин у сімейному праві» забезпечує досягнення програмних результатів навчання 

(РН), передбачених освітньо-науковою програмою: 
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ПРН-1. Використовувати понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні засади та методичні прийоми для обґрунтування проблем та 

подальшого розвитку наукових досліджень з предметної сфери фундаментального та/або прикладного спрямування. 

ПРН-15. Знати правила, прийоми, технології інтерпретації у правовій сфері. 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- проблеми договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі; 

- правову природу та особливості договорів в сімейному праві України; 

- нормативно-правовий матеріал з питань договірних відносин, оцінки якості, ефективності та тенденцій розвитку; 

Уміння: 

- визначити співвідношення ролі законного та договірного правового регулювання майнових відносин подружжя на сучасному етапі;    

- визначити поняття, зміст, істотні умови, порядок укладення та виконання, наслідки порушення договорів подружжя, спрямованих на 

встановлення і зміну правового режиму майна подружжя, а також встановлення порядку користування майном;  

- переосмислювати наявні та створені нові цілісні знання та/або професійні практики у предметній сфері договірних відносин;    

- досліджувати та синтезувати актуальні проблеми у сімейному праві, та створювати концептуально-методологічні підходи щодо їх вирішення з 

досягненням відповідних наукових результатів в аспекті сімейного права; 

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах юридичної науки і практики для розв’язання задач процесу договірних відносин;  

Навички: 

- складати договори та проводити договірну роботу. Складати різні види заяв і звернень, у тому числі відповіді на такі звернення; 

- створювати електронні документи та провадити роботу з електронного документообігу; 

 

 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 

(денне відділення / заочне відділення) 
Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

6 180 30 / 6 30 / 6 120 / 168 3 5 Вибіркова 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 
Тема 1. Сімейне законодавство України 

 
14 2 2 10 20 2 2 16 

Тема 2.  Види сімейних відносин 

 
18 4 4 10 20 2 2 16 

Тема 3. Договір як регулятор сімейних відносин 

 
18 4 4 10 20 2 2 16 

Тема 4. Законний правовий режим майна подружжя 13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 5. Теоретичні засади договірного регулювання майнових відносин 

подружжя 
13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 6. Договори, що тягнуть за собою виникнення договірного режиму 

майна подружжя  
13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 7. Види договорів, які пов’язані з утриманням 13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 8. Група договорів батьків про виховання дітей 13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 9. Особливості сімейно-правового договору 

    
13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 10. Сімейно-правові договори за предметом регулювання 13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 11. Шлюб 

 
13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 12. Шлюбний договір як комплексний договір подружжя 13 2 2 9 12 - - 12 

Тема 13. Сімейно-правові договори в судовій практиці України 
13 2 2 9 12 -  12 

Усього годин 180 30 30 120 180 6 6 168 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Сімейне законодавство України 

1. Загальні положення сімейного законодавства 

2. Сімейний кодекс України - основне джерело сімейного законодавства України 

3. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства 

4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства 

5. Договір як джерело сімейно-правових норм 

6. Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України 

2 2 

2 Тема 2. Види сімейних відносин  

1. Визначення правового режиму наявного майна подружжя (фактичного подружжя), об’єднання, поділ (виділ), 

встановлення порядку користування спільним та роздільним майном ; 

2. Утримання одним із подружжя іншого, а також щодо утримання батьками дітей;  

3. Виховання батьками дітей, в тому числі визначення місця проживання дітей;  

4. Визначення правового режиму наявного та майбутнього майна подружжя, встановлення порядку користування ним, 

визначення умов та порядку утримання майбутніх дітей. 

4 2 

3 Тема 3. Договір як регулятор сімейних відносин 

1. Поняття й передумови договірного регулювання  сімейних відносин в Україні 

2. Система договорів в сімейному праві 

4 2 

4 Тема 4. Законний правовий режим майна подружжя 

1. Поняття права власності подружжя 

2. Розвиток законодавства про право власності подружжя 

3. Право подружжя на спільне майно 

4. Роздільна власність подружжя 

5. Поділ майна подружжя 

2 - 

5 Тема 5. Теоретичні засади договірного регулювання майнових відносин подружжя  1. Поняття та система договорів 

подружжя  

2. Майно як об’єкт договорів подружжя       

2 - 
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3. Сутність та значення договірного регулювання майнових відносин подружжя 

4.  Договори про визначення порядку користування майном  

6 Тема 6. Договори, що тягнуть за собою виникнення договірного режиму майна подружжя  

1. Договір про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної 

власності;  

2. Договір про  порядок користування спільним та роздільним майном подружжя;  3. Договір про поділ спільного майна 

подружжя;  

4. Договір про виділ частки нерухомого майна одного з подружжя зі складу усього майна. 

2 - 

7 Тема 7. Види договорів, які пов’язані з утриманням  

1. Договір подружжя про  надання утримання;  

2. Договір подружжя про припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на  нерухомість 

або одержанням одноразової грошової виплати;  

3. Договір про сплату аліментів на дитину;  

4. Договір про  припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно;  

5. Договір дружини та  чоловіка, що укладається при розірванні шлюбу, про те, яку матеріальну участь у забезпеченні 

життя їхніх дітей братиме той з батьків, хто буде проживати окремо 

2 - 

8 Тема 8. Група договорів батьків про виховання дітей 

1. Договір щодо здійснення батьками батьківських прав та виконання обов’язків;  

2. Договір дружини та  чоловіка, що  укладається при розірванні шлюбу, про те, з ким із них після розірвання шлюбу 

будуть проживати діти, яку немайнову участь у  забезпеченні їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати 

окремо. 

2 - 

9 Тема 9. Особливості сімейно-правового договору    

1. Сімейно-правовий договір, як приватноправовий акт, спрямований на набуття, зміну або припинення майнових та/або 

особистих немайнових сімейних прав та обов’язків; 

 2. Сімейно-правовий договір, як спеціальний суб’єктний склад; 

 3. безпосередня пов’язаність договірного регулювання сімейних правовідносин із родинним (сімейним) статусом фізичної 

особи та реалізації її конституційного права на сім’ю; 

 4. Особисто-довірчий характер відносин, що регулюються сімейно-правовим договором;  

5. Використання сімейно-правового договору у сімейній сфері.  

2 - 

10 Тема 10. Сімейно-правові договори за предметом регулювання  

1. Договори про  встановлення договірного режиму майна подружжя; 

2. Аліментні договори;  

3. Договори про виховання дітей;  

4. Шлюбні договори. 

2 - 

11 Тема 11. Шлюб  
1. Поняття шлюбу 

2. Порядок укладення шлюбу  

2 - 
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3. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним 

4. Санація шлюбу 

5. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним 

6. Особливості застосування електронного документу органами влади в Україні. 

12 Тема 12. Шлюбний договір як комплексний договір подружжя 

1. Шлюбний договір як регулятор майнових відносин між подружжям 

2. Основні історичні етапи розвитку шлюбного договору 

3. Поняття шлюбного договору, його сутність та місце в системі майнових договорів подружжя 

4. Укладення та зміст шлюбного договору. 

2 - 

13 Тема 13. Сімейно-правові договори в судовій практиці України 

1. Проблеми договірного регулювання сімейних правовідносин в Україні 

2.Теоретико-правовий аналіз основних категорій судових справ, що стосується порядку укладення, зміни та розірвання 

сімейно-правових договорів 

3. Визначення правочинів у сімейній сфері недійсними. 

2 - 

 Всього 30 6 

 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Актуальні аспекти договірних відносин у сімейному праві» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Сімейне законодавство України 

1. Загальні положення сімейного законодавства 

2. Сімейний кодекс України - основне джерело сімейного законодавства України 

3. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства 

4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства 

10 16 
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5. Договір як джерело сімейно-правових норм 

6. Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України 

Реферат: 

1. Поняття та зміст сімейних правовідносин. 

2. Правові наслідки визначення шлюбу недійсним.  

 

2 Тема 2. Види сімейних відносин  

1. Структура сімейних правовідносин, склад його елементів: суб’єкти, об’єкти, зміст. 

2. Класифікація сімейних правовідносин.  

3. Учасники сімейних правовідносин.  

4. Здійснення сімейних прав.  

5. Виконання сімейних обов’язків.  

6. Захист сімейних прав та інтересів. 

Реферат: 
1. Момент припинення шлюбу в разі його розірвання та реєстрація розірвання шлюбу. 

2. Законний правовий режим майна подружжя. 

 

10 16 

3 Тема 3. Договір як регулятор сімейних відносин 

1. Підходи до розуміння договору в сімейному праві України та інших договірних конструкцій в сімейному праві 

України 

2. Чинність і недійсність договорів у сімейному праві 

3. Договірна відповідальність у сімейному праві 

4. Класифікація договірних зобов'язань у сімейному праві. 

Реферат: 

1. Правовий режим майна подружжя за шлюбним договором. 

2. Спеціальні підстави для стягнення аліментів на утримання одного з подружжя. 

 

10 16 

4 Тема 4. Законний правовий режим майна подружжя 

1. Правовий режим майна подружжя за шлюбним договором 

2. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. 

3. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.  

4. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя 

Реферат: 

1. Право на утримання жінки чи чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. 

2. Позбавлення одного з подружжя права на утримання. 

 

9 12 
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5 Тема 5. Теоретичні засади договірного регулювання майнових відносин подружжя  

1. Щодо питання про категорію «майно» 

2. Договір про визначення порядку користування майном 

Реферат: 

1. Припинення права одного з подружжя на утримання. 

2. Договір подружжя про надання утримання. 

 

9 12 

6 Тема 6. Договори, що тягнуть за собою виникнення договірного режиму майна подружжя  

1. Шлюбний договір 

2. Колізійне регулювання шлюбного договору 

3. Договір про встановлення режиму окремого проживання та сепараційний договір 

Реферат: 

1. Визнання батьківства за рішенням суду.  

2. Визнання материнства за рішенням суду. 

 

9 12 

7 Тема 7. Види договорів, які пов’язані з утриманням  

1. Матеріальна допомога (підтримка), матеріальне утримання та аліменти 

2. Договір про надання утримання одному з подружжя 

3. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя при набутті права власності на нерухоме майно чи 

отримання одноразової грошової виплати. 

Реферат: 

1. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та реєстрація громадянства дітей.  

2. Визначення розміру аліментів на дітей у частці від заробітку матері, батька та у твердій грошовій сумі.  

 

9 12 

8 Тема 8. Група договорів батьків про виховання дітей 

1. Договір про патронат 

2. Договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї 

3. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу 

Реферат: 

1. Припинення права на аліменти.  

2. Відповідальність за прострочення сплати аліментів.  

 

9 12 

9 Тема 9. Особливості сімейно-правового договору    

Мета суб’єктів – саморегулювання відносин, заснованих на шлюбі, родинності, усиновленні, а також відносин, 

що виникають з факту створення сім’ї на інших правових підставах. 

Реферат: 

9 12 
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1. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків.  

2. Таємниця усиновлення. Правові наслідки усиновлення.  

 

10 Тема 10. Сімейно-правові договори за предметом регулювання  

1. Договір "міни" 

2. Договір про "відступне" 

3. Договори між синами та дочками про спільне надання утримання батькам. 

Реферат: 

1. Недійсність усиновлення. 

2. Правові наслідки скасування усиновлення.  

 

9 12 

11 Тема 11. Шлюб  

1. Чи є шлюб правочином? 

2. Чи є шлюб договором? 

3. Цінність шлюбу 

4. Право на шлюб 

5. Право на повторний шлюб 

6. Право на шлюб с іноземцями 

Реферат: 

1. Патронат над дітьми. 

2. Договір про патронат.  

 

9 12 

12 Тема 12. Шлюбний договір як комплексний договір подружжя 

1. Право на укладення шлюбного договору 

2. Песимізм чи оптимізм шлюбного договору 

3. Недійсність шлюбного договору 

4. Припинення шлюбу і доля шлюбного договору 

Реферат: 

1. Особисті немайнові права інших членів сім’ї та родичів. 

2. Права баби і діда щодо захисту внуків та їх утримання.  

 

9 12 

13 Тема 13. Сімейно-правові договори в судовій практиці України  

1. Відповідності умов ШД нормам законодавства та моральним засадам суспільства 

2. Щодо вільного волевиявлення сторін ШД 

3. Фіктивний правочин 

9 12 
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Реферат: 

1. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні 

дитини.  

2. Завдання Сімейного кодексу України. 

 
 Всього 120 168 

 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  

 

Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 50% 

 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Питання до заліку 

1. Загальні положення сімейного законодавства 

2. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства 

3. Договір як джерело сімейно-правових норм 

4. Договори про виховання дітей; 

5. Визначення правового режиму наявного та майбутнього майна подружжя, встановлення порядку користування ним, визначення умов 

та порядку утримання майбутніх дітей. 

6. Роздільна власність подружжя 

7. Визначення правового режиму наявного майна подружжя (фактичного подружжя), об’єднання, поділ (виділ), встановлення порядку 

користування спільним та роздільним майном ; 

8. Утримання одним із подружжя іншого, а також щодо утримання батьками дітей;  

9. Виховання батьками дітей, в тому числі визначення місця проживання дітей;  

10. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства 
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11. Поняття й передумови договірного регулювання  сімейних відносин в Україні 

12. Система договорів в сімейному праві 

13. Поняття права власності подружжя 

14. Розвиток законодавства про право власності подружжя 

15. Право подружжя на спільне майно 

16. Поділ майна подружжя 

17. Договір про поділ спільного майна подружжя;  

18. Аліментні договори;  

19. Поняття та система договорів подружжя  

20. Майно як об’єкт договорів подружжя       

21. Сутність та значення договірного регулювання майнових відносин подружжя   

22. Договори про визначення порядку користування майном  

23. Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України 

24. Договір про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності;  

25. Договір про виділ частки нерухомого майна одного з подружжя зі складу усього майна. 

26. Безпосередня пов’язаність договірного регулювання сімейних правовідносин із родинним (сімейним) статусом фізичної особи 

та реалізації її конституційного права на сім’ю; 

27. Договір подружжя про припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на  нерухомість або одержанням одноразової 

грошової виплати;  

28. Договір про сплату аліментів на дитину;  

29. Договір про  припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно;  

30. Договір дружини та  чоловіка, що укладається при розірванні шлюбу, про те, яку матеріальну участь у забезпеченні життя їхніх дітей 

братиме той з батьків, хто буде проживати окремо. 

31. Договір щодо здійснення батьками батьківських прав та виконання обов’язків;  

32. Договір дружини та  чоловіка, що  укладається при розірванні шлюбу, про те, з ким із них після розірвання шлюбу будуть проживати діти, 

яку немайнову участь у  забезпеченні їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо. 

33. Сімейно-правовий договір, як приватноправовий акт, спрямований на набуття, зміну або припинення майнових та/або особистих 

немайнових сімейних прав та обов’язків; 

34. Сімейно-правовий договір, як спеціальний суб’єктний склад; 

35. Особисто-довірчий характер відносин, що регулюються сімейно-правовим договором;  

36. Використання сімейно-правового договору у сімейній сфері. Мета суб’єктів– саморегулювання відносин, заснованих на шлюбі, 

родинності, усиновленні, а також відносин, що виникають з факту створення сім’ї на інших правових підставах. 

37. Договори про  встановлення договірного режиму майна подружжя; 

38. Укладення та зміст шлюбного договору. 

39. Шлюбні договори. 

40. Визначення правочинів у сімейній сфері недійсними. 

41. Договір про  порядок користування спільним та роздільним майном подружжя; 
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42. Договір подружжя про  надання утримання;  

43. 42.Теоретико-правовий аналіз основних категорій судових справ, що стосується порядку укладення, зміни та розірвання сімейно-правових 

договорів 

44. Поняття шлюбу 

45. Порядок укладення шлюбу  

46. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним 

47. Санація шлюбу 

48. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним 

49. Сімейний кодекс України- основне джерело сімейного законодавства України 

50. Шлюбний договір як регулятор майнових відносин між подружжям 

51. Основні історичні етапи розвитку шлюбного договору 

52. Поняття шлюбного договору, його сутність та місце в системі майнових договорів подружжя 

53. Проблеми договірного регулювання сімейних правовідносин в Україні 

 

 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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графіку ІКР 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль   залік 50 

Всього балів 100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 

 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

                                                             
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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Підсумковий контроль 

залік 

 

50 

 

Всього балів підсумкової оцінки 

 

100 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

залік 

90-100 (10-12) A зараховано 

82-89 ( 8-9) B 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx не зараховано 

1-34 (2) F 

 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ  

здобувачів наукового ступеню доктора філософії 

Оцінювання успішності навчання здобувачів наукового ступеню доктора філософії здійснюється за 100-баловою шкалою, яка переводиться 

відповідно в національну шкалу («зараховано», «не зараховано») та шкалу Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС 

– А, B, C, D, E, FХ, F). 

Рівень знань оцінюється:  

- «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну 

інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких 

давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, 

презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських 

заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і 

творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано» С -  від 74 до 81 балів – Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді,  допускає 

помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у науково-

дослідній роботі;  
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- «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом 

на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними 

завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні 

відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

- «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

- «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом. 
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