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ВСТУП

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Житлове право» є саме

житлове право як певна сукупність норм (правил)  поведінки,  встановленої

або  санкціонованої  нашою  державою.  Вона  розкриває  закономірності

житлово-правового  регулювання  суспільних  відносин.  Результатом  такого

регулювання  є  сформоване  вчення  про  житлове  право,  що  складається  із

системи  взаємозалежних  і  взаємопогоджуваних  понять,  поглядів,  суджень,

ідей, концепцій і теорій. 

Навчальний  курс  «Житлове  право»  вивчається  у  логічному

взаємозв’язку  з  іншими  навчальними  дисциплінами,  що  обумовлює

необхідність  постійного  обліку  та  реалізації  викладачами  існуючих

міжпредметних зв’язків  з  суміжними галузями права,  які  регулюють схожі

суспільні відносини, хоча і мають свій особливий предмет та метод правового

регулювання, як-от: теорія держави та права, цивільне право, сімейне право,

земельне право, трудове право, господарський процес, адвокатура, нотаріат,

адміністративний процес, кримінальний процес.

Основними  завданнями вивчення  навчальної  дисципліни  «Житлове

право»  є  формування  у  студентів  системи  науково-теоретичних  та

практичних знань з житлового права, визначення та розкриття змісту понять,

категорій та інститутів житлового права.

Студенти повинні

знати:  стан  основних  проблем  науки  житлового  права;  сутність  і

значення  житлового  права,  форми  та  методи  правового  регулювання

житлових  відносин,  нормативні  джерела,  які  регулюють  житлові

правовідносини;

уміти:  орієнтуватися в системі житлового законодавства та у судовій

практиці  щодо  захисту  житлових  прав;  тлумачити  чинне  житлове

законодавство; правильно застосовувати норми житлового права.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ,

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьо

го 

у тому числі усього у тому числі
л п се

м

інд с.р. л п се

м

інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тема 1. Загальні 
положення 
житлового права 
України

14 2 ‒ 2 ‒ 10 11 ‒ ‒ 1 ‒ 10

Тема 2. Забезпечення 
громадян України 
житлом у будинках 
державного та 
комунального 
житлового фонду та 
порядок 
користування ним

14 2 ‒ 2 ‒ 10 13 1 ‒ ‒ ‒ 12

Тема 3. Виселення з 
жилих приміщень 
державного та 
комунального 
житлового фонду

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ ‒ ‒ 12

Тема 4. Особливості 
користування 
жилими 
приміщеннями

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ ‒ ‒ 12

Тема 5. Правовий 
режим жилих 
приміщень у 
будинках (квартирах)
приватного 
житлового фонду

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ ‒ ‒ 12

Тема 6. Правовий 
статус об’єднання 
співвласників 

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ ‒ ‒ 12
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багатоквартирного 
будинку
Тема 7. 
Відповідальність за 
порушення 
житлового 
законодавства. 
Вирішення житлових
спорів

14 2 ‒ 4 ‒ 8 14 1 ‒ 1 ‒ 12

Усього годин: 90 14 ‒ 16 ‒ 60 90 6 ‒ 2 ‒ 82

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Семінарське заняття № 1

Тема Загальні положення житлового права України

Мета  :  формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  основних

положень житлового законодавства України. 

Питання для обговорення

1. Поняття житлового права, його предмет, методи. 

2. Система  житлового  права.  Місце  житлового  права  у  правовій

системі України.

3. Конституційне право на житло, його зміст. 

4. Житлове законодавство  комплексна галузь законодавства України.‒

5. Джерела житлового законодавства. 

6. Співвідношення  Житлового  кодексу  України  і  цивільного

законодавства. 

Короткі теоретичні відомості

Предметом  житлового  права є  нормативно  врегульовані  суспільні

відносини з приводу: 

1) виникнення,  здійснення,  зміни,  припинення  права  власності,

користування,  розпорядження  жилими  приміщеннями  державного  і

комунального житлового фонду; 

2) користування житлом приватного житлового фонду; 

3) користування загальним майном власників приміщень; 

4) відповідності приміщень жилим і виключення їх із житлового фонду;

5) обліку житлового фонду; 

6) утримання і ремонту жилих приміщень; 

7) переобладнання і перепланування жилих приміщень; 

8) управління багатоквартирними будинками; 

9) створення і діяльності житлових, житлово-будівельних кооперативів,

товариств співвласників житла, прав і обов’язків їх членів; 

10) надання комунальних послуг і їх оплати; 
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11)  контролю  за  використанням  і  збереженням  житлового  фонду,

відповідності  жилих  приміщень  встановленим  санітарним  і  технічним

нормам, іншим вимогам законодавства.

Контрольні питання

1. Конституційні права людини на житло. 

2. Поняття, предмет та метод житлового права. 

3. Принципи житлового права та їх характеристика. 

4. Система житлового права. 

5. Функції житлового права.

6. Право громадян України на житло. 

7. Поняття та характеристика житлових правовідносин

Література: [1; 41, с. 95 99; 46; 47; 53; 59, с. 117 120].‒ ‒

Семінарське заняття № 2

Тема  Забезпечення  громадян  України  житлом  у  будинках

державного та комунального житлового фонду та порядок користування

ним

Мета:  формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  положень

житлового права України стосовно забезпечення громадян України житлом.

Питання для обговорення

1. Право на одержання жилого приміщення у будинках державного і

комунального житлового фонду. 

2. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

3. Особливості прийняття на облік громадян для поліпшення житлових

умов у будинках житлового комунального фонду.

4. Надання  жилих  приміщень.  Першочергове  надання  жилих

приміщень. Позачергове надання жилих приміщень. 

5. Порядок  надання  жилих приміщень  у  будинках  житлового фонду

місцевих  рад.  Порядок  надання  жилих  приміщень  у  будинках  відомчого

житлового фонду.
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6. Право  громадян,  які  одержали  жиле  приміщення  у  будинках

державного житлового фонду, на  приватизацію цього жилого приміщення,

його оренду або користування за договором найму жилого приміщення.

7. Договір оренди жилого приміщення.

8. Договір  найму  жилого  приміщення.  Договір  піднайму  жилого

приміщення.

9. Обмін жилих приміщень. 

Короткі теоретичні відомості

Норма жилої площі встановлюється в розмірі 13,65 квадратних метри

на одну особу.

На  підставі  рішення  про  надання  жилого  приміщення  в  будинку

державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної,

міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів видає

громадянинові  ордер,  який  є  єдиною  підставою  для  вселення  в  надане

жиле приміщення.

Користування  жилим  приміщенням у  будинках  державного  і

громадського житлового фонду здійснюється відповідно до  договору найму

жилого приміщення.

Контрольні питання

1. Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік. 

2. Правові  підстави  визнання  громадян  такими,  що  потребують

поліпшення житлових умов.

3. Підстави зняття громадян з квартирного обліку.

4. Норма жилої площі, її значення. 

5. Правові підстави визнання ордера на жиле приміщення недійсним.

6. Підстави  припинення  договору  оренди  жилого  приміщення,

наслідки припинення і розірвання договору оренди жилого приміщення.

7. Зміни договору найму жилого приміщення, умови і правові підстави

таких змін.

8. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не дозволяється.
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9. Порядок  забезпечення  наймачів  іншими жилими приміщеннями у

зв’язку з капітальним ремонтом будинку.

Література: [2; 3; 11; 23; 31; 44; 61, с. 75 79].‒

Семінарське завдання № 3

Тема  Виселення з жилих приміщень державного та комунального

житлового фонду

Мета:  формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  правил

житлового  законодавства  України  у  сфері  підстав  та  порядку  виселення

громадян з жилих приміщень.

Питання для обговорення

1. Підстави і порядок виселення громадян із жилих приміщень.

2. Виселення з наданням іншого упорядкованого жилого приміщення.

3. Надання  жилих  приміщень  у  зв’язку  зі  знесенням  будинку  або

переобладнанням будинку (приміщення) у нежиле. 

4. Надання жилих приміщень у зв’язку з виселенням із будинку (жилого

приміщення),  що  загрожує  обвалом;  порядок  вирішення  питань  про

виселення громадян у цих випадках. 

5. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення.

6. Порядок виселення громадян у зв’язку із визнанням ордера на жиле

приміщення недійсним.

7. Припинення права на користування квартирою у будинках житлових

і житлово-будівельних кооперативів. 

8. Порядок виселення з кооперативної квартири.

9. Порядок  забезпечення  жилими  приміщеннями  громадян,  які

проживають у належних їм на праві власності будинках (квартирах), у зв’язку

з  вилученням  земельної  ділянки  для  державних  і  громадських   потреб,

знищенням  будинку,  а  також  у  разі  втрати  квартири,  у  разі  проведення

капітального ремонту будинку або у разі істотного зменшення (збільшення)

його площі. 
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Короткі теоретичні відомості

Виселення із  займаного  жилого приміщення  допускається  з  підстав,

установлених законом. 

Громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського

житлового фонду з  наданням іншого благоустроєного жилого приміщення,

якщо:

 ‒ будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню;

 ‒ будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;

 ‒ будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий.

Контрольні питання

1. Вимоги, яким повинні відповідати жилі приміщення, що надаються

громадянам у разі виселення. 

2. Підстави виключення із членів кооперативу.

3. Форми  компенсації  громадянам,  будинки  (квартири)  яких  були

втрачені у зв’язку з вилученням земельних ділянок, знесенням будинку або

іншими діями правочинних органів державної влади й управління.

4. Підстави  і  порядок  виселення  з  будинків  комунальних

сільськогосподарських підприємств.

Література: [2; 3; 27; 59, с. 64 68; 60; 61, с. 55 58].‒ ‒

Семінарське заняття № 4 

Тема Особливості користування жилими приміщеннями 

Мета:  формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  правил

житлового законодавства України у сфері користування службовими жилими

приміщеннями,  у  будинках  колективного  житлового  фонду,  у  будинках

колективних сільськогосподарських підприємств,  гуртожитками.

Питання для обговорення

1. Визначення категорії службові жилі приміщення та гуртожитки.

2. Надання службових жилих приміщень та гуртожитків.
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3. Користування службовими жилими приміщеннями. 

4. Правові підстави виселення із службових жилих приміщень.

5. Користування  гуртожитками.  Правові  підстави  виселення  з

гуртожитків.

6. Особливості  правового  регулювання  користування  жилими

приміщеннями у будинках колективного житлового фонду. 

7. Суб’єкти  права  на  квартиру  у  будинках  житлових  і  житлово-

будівельних кооперативів. 

8. Договір найму і договір оренди жилого приміщення у будинках ЖК і

ЖБК.

9. Користування  жилими  приміщеннями  у  будинках  колективних

сільськогосподарських підприємств. 

Короткі теоретичні відомості

Службові  жилі  приміщення призначаються  для  заселення

громадянами,  які  у  зв’язку  з  характером  їх  трудових  відносин  повинні

проживати за місцем роботи або поблизу від нього. 

Для  проживання  робітників,  службовців,  студентів,  учнів,  а  також

інших  громадян  у  період  роботи  або  навчання  можуть  використовуватись

гуртожитки.

Контрольні питання

1. Нормативне  регулювання  порядку  надання  службових  жилих

приміщень і користування ними.

2. Перелік  категорій  працівників,  яким  надаються  службові  жилі

приміщення.

3. Нормативне  регулювання  порядку  надання  гуртожитків  і

користування ними.

4. Права  й  обов’язки  членів  житлово-будівельного  кооперативу  та

членів їхніх сімей.

5. Права членів сім’ї наймача кооперативу.

Література: [2; 3; 6; 10; 16; 21; 22; 24; 28; 32; 40; 49; 56].
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Семінарське заняття № 5

Тема Правовий режим жилих приміщень у будинках (квартирах)

приватного житлового фонду

Мета: формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  правил

житлового законодавства України у сфері набуття права власності на житло.

Питання для обговорення

1. Виникнення  та  зміст  права  приватної  власності  на  будинок

(квартиру).

2. Способи  виникнення  права  приватної  власності  на  будинок

(квартиру): будівництво, купівля, отримання будинку в спадщину, придбання

житлового  будинку  (квартири)  за  договорами  міни,  дарування,  довічного

утримання тощо. 

3. Договірно-правові  способи  набуття  права  власності  на  житло:

договори купівлі,  обміну, міни, довічного утримання,  дарування,  внаслідок

договору довічного утримання та спадкування. 

4. Правове  регулювання  житлових  правовідносин  у  приватному

житловому фонді.

5. Договори оренди та найму житла. 

6. Особливості  припинення  договору  найму  житла  в  приватному

житловому фонді.

Короткі теоретичні відомості

Громадяни,  які  мають  у  приватній  власності будинок  (частину

будинку),  квартиру, користуються ним (нею)  для  особистого проживання і

проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю

на  свій  розсуд:  продавати,  дарувати,  заповідати,  здавати  в  оренду,

обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди.

Наймач користується жилим приміщенням у будинку (квартирі), що

належить  громадянинові  на  праві  приватної  власності,  відповідно  до

договору найму жилого приміщення.
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За  бажанням  громадян  належні  їм  жилі  будинки  та  будівлі,  що

підлягають  знесенню,  може  бути  перенесено  і  відбудовано  на  новому

місці.

Контрольні питання

1. Плата за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги

в будинку (квартирі), що належить громадянинові. 

2. Обмін жилими приміщеннями в будинках (квартирах), що належать

громадянам. 

3. Права і обов’язки членів сім’ї власника жилого будинку (квартири).

4. Право  наймача  на  вселення  інших  осіб  у  займане  ним  жиле

приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові

5. Розірвання договору за вимогою наймодавця.

Література: [2; 3; 9; 12; 29; 30; 34; 50; 57; 59, с. 128 131; 62].‒

Семінарське заняття № 6

Тема  Правовий  статус  об’єднання  співвласників

багатоквартирного будинку

Мета:  формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  правил

житлового законодавства України у сфері спільного користування, утримання

та управління багатоквартирним будинком та прибудинковою територією

Питання для обговорення

1. Правове становище співвласників квартир. 

2. Правовий статус товариства співвласників. 

3. Створення  товариства  співвласників.  Зміст  статуту  об’єднання

власників.

4. Власність  членів  об’єднання.  Членство  в  об’єднанні.  Права  й

обов’язки членів об’єднання. 

5. Ліквідація  та  реорганізація  об’єднання.  Об’єднання  власників

будинків  (квартир),  його  повноваження  й  обов’язки  щодо  схоронності

будинків (квартир).
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6. Законодавче  і  нормативне  регулювання  розвитку  приватного

житлового фонду в сучасних умовах. 

Короткі теоретичні відомості

Об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку   юридична‒

особа,  створена  власниками  квартир  та/або  нежитлових  приміщень

багатоквартирного  будинку  для  сприяння  використанню  їхнього  власного

майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Органами  управління об’єднання  співвласників  багатоквартирного

будинку  є  загальні  збори  співвласників,  правління,  ревізійна  комісія

об’єднання. 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ліквідується у

разі: 

‒придбання  однією  особою  всіх  приміщень  у  багатоквартирному

будинку; 

‒прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;

‒ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

Контрольні питання

1. Зміст статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

2. Права та обов’язки співвласників багатоквартирного будинку.

3. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень.

4. Істотні  умови  договору  про  надання  послуг  з  управління

багатоквартирним будинком. 

5. Відповідальність співвласників багатоквартирного будинку.

Література: [2; 3; 7; 8; 13; 15; 25; 59, с. 36 39; 61, с. 77 82].‒ ‒

Семінарське заняття № 7

Тема.  Відповідальність  за  порушення  житлового  законодавства.

Вирішення житлових спорів
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Мета: формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  правил

житлового  законодавства  України  щодо  відповідальності  за  порушення

житлового законодавства. 

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика відповідальності за порушення житлового

законодавства. 

2. Види відповідальності за неналежне використання житлового фонду

та інші порушення житлового законодавства.

3. Відшкодування збитків у разі заподіяння шкоди житловому фонду.

4. Вирішення житлових спорів. Судова практика.

Короткі теоретичні відомості

Житлове  правопорушення  це  протиправне,  винне  діяння‒

деліктоздатної  особи,  що  посягає  на  деякі,  охоронювані  законом  житлові

правовідносини за що законодавством передбачається відповідальність. 

Види  відповідальності за  порушення  житлового  законодавства:

кримінальна,  адміністративна,  дисциплінарна,  цивільно-правова  і

матеріальна. 

Контрольні питання

1. Поняття  та  види  юридичної  відповідальності  в  галузі  житлового

права.

2. Поняття та види житлових правопорушень. 

3. Зміст житлового правопорушення. 

4. Об’єкти житлових правопорушень. 

5. Поняття та порядок вирішення житлових спорів. 

6. Особливості  адміністративної  відповідальності  за  порушення

житлового законодавства. 

7. Кримінальна  відповідальність  за  порушення  житлового

законодавства.

8. Дисциплінарна  відповідальність  за  порушення  житлового

законодавства. 
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9. Засоби  забезпечення  позовів  з  житлових  спорів  та  особливості

виконання рішень.

Література: [2; 30; 31; 32; 45, с. 224 229; 60].‒

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Конституційне право на житло, його значення та  зміст.

2. Поняття суб’єктивного права громадянина на житло.

3. Предмет житлового права.

4. Поняття житлових правовідносин та їх правове регулювання.
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5. Джерела житлового права.

6. Суб’єкти та об’єкти житлового права.

7.  Поняття житлового фонду України, його характеристика.

8.  Приватний  житловий  фонд,  його  структура,  особливості

регулювання житлових відносин у цьому фонді.

9.  Державний житловий фонд, його поділ на житловий фонд місцевих

рад (комунальний житловий фонд) і відомчий житловий фонд.

10. Порядок виключення житла з житлового фонду.

11.  Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік.

12. Поняття визнання права громадян на поліпшення житлових умов.

13. Види обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

14. Підстави зняття та виключення з квартирного обліку громадян.

15. Порядок надання житлових приміщень.

16. Першочергове надання житлових приміщень.

17. Позачергове  надання житлових приміщень.

18. Норма житлової площі, її значення.

19. Вимоги, які ставлять до житлових приміщень.

20. Надання житлових приміщень у квартирі, де проживають два або

більше наймачів.

21. Особливості порядку надання житлових приміщень у будинках, що

належать до колективного житлового фонду.

22. Заселення  житлових  приміщень  у  будинках,  що  споруджені  із

залученням коштів підприємств, установ і організацій.

23. Ордер на житлове приміщення.

24. Правові  підстави  визнання  ордера  на  житлове  приміщення

недійсним.

25.Особливості  користування  житловими  приміщеннями  за  умов

існування договору оренди приміщення.

26. Правове регулювання орендних житлових відносин.

27. Форма і зміст договору оренди житлового приміщення.
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28. Підстави  припинення  договору  оренди  житлового  приміщення,

наслідки  припинення,  а  також  розірвання  договору  оренди  житлового

приміщення.

29. Договір найму житлового приміщення. Співвідношення договорів

найму та оренди житлового приміщення.

30. Поняття члена  сім’ї  та наймача житлового приміщення.

31. Умови  і  підстави  внесення  змін  у  договір  найму  житлового

приміщення.

32. Порядок користування житловим приміщенням.

33. Збереження права на житлове приміщення за громадянами у разі їх

тимчасової відсутності.

34. Бронювання житлових приміщень. 

35. Договір піднайму житлового приміщення. 

36. Підстави  припинення і  розірвання  договору  піднайму житлового

приміщення.

37. Тимчасові  мешканці.  Виселення  піднаймачів  і тимчасових

мешканців у разі припинення договору найму житлового приміщення. 

38. Нормативне  регулювання  порядку  обміну  житловими

приміщеннями. 

39. Обмін житлових приміщень та його документальне забезпечення.

40. Правила обміну житлових приміщень та примусовий обмін.

41. Житлові відносини у  приватному житловому фонді.

42. Законодавче  регулювання  приватизації  державного  житлового

фонду.

43. Порядок приватизації громадського житлового фонду.

44. Поняття приватизації та реприватизації.

45. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), його

управління ОСББ та їх повноваження.

46. Законодавчі  гарантії  забезпечення  прав  громадян  на  житлове

приміщення.
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47. Підстави і порядок виселення громадян із житлових приміщень.

48. Забезпечення наймачів іншими житловими приміщеннями у зв’язку

з капітальним ремонтом будинків.

49. Вимоги,  яким  мають  відповідати  житлові  приміщення,  що

надаються громадянам у зв’язку з виселенням.

50. Порядок забезпечення житловими приміщеннями громадян  у разі

форс-мажорних обставин.

51. Виселення громадян, які самовільно зайняли житлове приміщення.

52. Виселення у зв’язку із визнанням ордера на житлове приміщення

недійсним.

53. Правові підстави виселення із службових житлових приміщень.

54. Правові підстави виселення із гуртожитків.

55. Види  відповідальності  за  неналежне  використання  житлового

фонду та інші порушення житлового законодавства.

56. Відшкодування збитків, заподіяних житловому фонду.

57. Підвідомчість та порядок розгляду і вирішення житлових спорів.

58. Розгляд житлових спорів у судах.

59. Порядок розгляду житлових спорів в адміністративному порядку.

60. Порядок та підстави звернення стягнення на житло.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підставою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу, передбаченого  навчальною програмою з  відповідної

навчальної дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та
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знайомий  з  додатковою  літературою,  що  рекомендована  програмою.

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії,

які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та  використанні  навчально-

програмного матеріалу;

– оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені  програмою

завдання,  засвоїв  основну літературу, рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з

навчальної  дисципліни  та  здібність  до  їх  самостійного  поповнення  й

оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку  «задовільно»  заслуговує  студент,  який  виявив  знання

основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам,  які

допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх

подолання під керівництвом викладача;

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові,  який виявив недоліки в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання  знань  студентів  розроблено  на  підставі

«Положення  про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2

червня 1993 року № 161,  а  також «Тимчасового положення про атестацію

студентів»,  затвердженого  вченою  радою  університету  19  листопада  1996

року.
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна  сума  балів,  які  може  набрати  студент,  становить  100

балів, із яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;
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Індивідуальна  робота  студентів  передбачає:  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами,

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0

до 20 балів. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті на

семінарських заняттях.

Реферати готуються за  темами,  що зазначені  в  модулі.  Тему та  план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює

весь курс навчальної дисципліни. 
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