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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». 

Визнання України соціальною державою згідно статті 1 Конституції 

України та загострення соціальних проблем у зв’язку з переходом до 

ринкової економіки зумовили актуальність пошуку оптимальної системи 

державних засобів забезпечення соціальних прав людини і громадянина в 

Україні. Систему соціального забезпечення в Україні сьогодні можна 

вважати в основному сформованою. Проте забезпечення її належного 

функціонування, удосконалення засобів і механізмів правового регулювання 

відносин у сфері соціального забезпечення залишатиметься актуальним 

завданням для держави протягом тривалого часу. Тому вивчення майбутніми 

юристами навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» матиме 

вагоме значення для їх подальшої практичної діяльності на ниві правового 

забезпечення соціального захисту громадян. Саме кваліфіковані фахівці 

зможуть забезпечити як належну роботу системи органів соціального 

забезпечення, так і поширення правових знань серед громадян України та 

захист їх прав і законних інтересів.  

Термін «право соціального забезпечення» вживається, як відомо, в 

трьох значеннях: по-перше, як галузь національного права України; по-друге, 

як наука; по-третє, як навчальна дисципліна в системі юридичної освіти.  

Як галузь права право соціального забезпечення являє собою систему 

правових норм, що регулюють суспільні відносини з матеріального 

забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок спеціально створених 

фінансових джерел особам, які зазнали соціального ризику. 

Право соціального забезпечення як наука становить систему 

об’єктивних знань про поняття, розвиток, закономірності, принципи 

самостійної галузі права. 

Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна – це 

систематизовані відповідно до навчальної програми знання щодо предмета 

правового регулювання норм цієї галузі права та їх особливостей.  

Предметом навчальної дисципліни є право соціального забезпечення 

у всіх своїх виявах: як галузь права, як система законодавства та як наука. 

Міждисциплінарні зв’язки визначається інтегральним характером 

навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з 

комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін. 

Програма курсу враховує набуті студентами знання під час опанування 

положень навчальних курсів «Теорія держави і права», «Конституційне 

право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Кримінальне право», 

«Трудове право». Водночас вивчення права соціального забезпечення стане 

основою для опанування студентами такої навчальної дисципліни, як 

«Основи охорони праці». 



Навчальну програму навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» розроблено на основі чинного законодавства України з 

урахуванням змін, обумовлених становленням ринкової економіки та 

формуванням правової Української держави. До програми включено всі 

основні теми курсу, які охоплюють як теоретичні проблеми науки права 

соціального забезпечення, так і положення чинного законодавства та 

практики його застосування.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль 1. Загальнотеоретичні положення права соціального 

забезпечення. Правові засади загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Модуль 2. Особливості пенсійного забезпечення. Правове регулювання 

соціальних допомог, послуг та пільг. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» є отримання студентами теоретичних знань у сфері 

соціального забезпечення; набуття практичних навичок застосування 

правових норм, що регламентують ці відносини; формування 

правосвідомості та правової культури у майбутніх юристів. 

1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні положення доктрини та джерела права соціального 

забезпечення;  

 предмет, методи, систему і принципи права соціального 

забезпечення; 

 зміст основних інститутів права соціального забезпечення; 

правовий статус суб’єктів;  

 сферу дії законодавства про соціальне забезпечення та тенденції 

його розвитку в умовах ринкової економіки; 

 стан судової практики. 

вміти: 

 володіти понятійно-категоріальним апаратом права соціального 

забезпечення;  

 правильно застосовувати норми права соціального забезпечення 

до конкретних правових відносин;  



 тлумачити чинне законодавство;  

 складати правові документи з питань соціального захисту;  

 аналізувати тенденції юридичної практики;  

 обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм права 

соціального забезпечення на практиці. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити 

ЄКТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Загальнотеоретичні положення права соціального забезпечення. 

Правові засади загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

 

Розділ І. Загальнотеоретичні положення права соціального 

забезпечення 
 

Тема 1. Право соціального забезпечення як галузь у системі права 

України 

 

Право людини на соціальний захист як суб’єктивне право особи. 

Конституційні гарантії здійснення права на соціальний захист в Україні. 

Співвідношення понять соціальне забезпечення та соціальний захист.  

Поняття права соціального забезпечення як самостійної галузі права. 

Предмет правового регулювання права соціального забезпечення. Загальна 

характеристика суспільних вiдносин, які складають предмет права 

соціального забезпечення.  

Метод правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин та 

його ознаки. Поєднання імперативного і диспозитивного способів правового 

регулювання, централізованого, муніципального і локального правового 

регулювання. 

Функції права соціального забезпечення.  

Місце права соціального забезпечення в національній системi права 

України. Взаємозв’язок і розмежування права соціального забезпечення з 

іншими галузями системи права України (конституційним, цивільним, 

адміністративним, трудовим). 

Система права соціального забезпечення. Інститути права соціального 

забезпечення. Співвідношення системи права соціального забезпечення і 

системи законодавства. 

Предмет і система науки права соціального забезпечення.  

Тенденції розвитку права соціального забезпечення у сучасних умовах. 

Адаптація соціального законодавства України до принципів міжнародного та 

європейського права. 

Система і основні завдання навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення». 

 

Тема 2. Джерела права соціального забезпечення 

 

Поняття джерел права соціального забезпечення України, форми їх 

вираження. Класифікація джерел права соціального забезпечення.  



Конституція України як основне джерело права соціального забезпечення. 

Закони та підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права 

соціального забезпечення.  

Акти соціального партнерства як джерела права соціального забезпечення.  

Значення рішень Конституційного Суду України та керівних роз’яснень 

Пленуму Верховного Суду України для однакового застосування усіма 

підприємствами, установами, організаціями та судовими органами чинного 

законодавства про соціальне забезпечення. 

Дія нормативно-правових актів, які є джерелами соціального забезпечення, 

у часі, просторі та за категоріями громадян. 

Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення. 

Проблеми та перспективи розвитку законодавства України про соціальне 

забезпечення.  

 

Тема 3. Принципи права соціального забезпечення 

 

Поняття і значення принципів права соціального забезпечення. 

Класифікація принципів. Співвідношення загальних (галузевих) принципів з 

принципами окремих інститутів права соціального забезпечення. 

Співвідношення принципів і норм права. 

Зміст і конкретизація загальних (галузевих) принципів права соціального 

забезпечення: справедливість та неупередженість; ефективність; 

всезагальність і всебічність соціального забезпечення; рівність прав та 

заборона дискримінації; диференціація умов та обсягів соціального 

забезпечення; наукова та економічна обгрунтованість соціальних стандартів; 

незменшуваність змісту та обсягу соціальних виплат та послуг при прийнятті 

нових законів; державна гарантованість права на соціальне забезпечення; 

адресний характер соціального забезпечення.  

Зміст і конкретизація принципів окремих інститутів права соціального 

забезпечення. Принципи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Принципи недержавного соціального забезпечення. Принципи 

державної соціальної допомоги.  

 

Тема 4. Організаційно-правові форми соціального забезпечення 

 

Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального 

забезпечення.  

Поняття та значення соціального страхування в системі соціального 

забезпечення. Загальна характеристика основних видів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування: страхування на 

випадок тимчасової непрацездатності, страхування по безробіттю, 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, пенсійне страхування. Відмінність загальнообов’язкового 

соціального страхування від цивільно-правового договору страхування. 



Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. Солідарне, 

накопичувальне та недержавне пенсійне страхування. 

Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального 

забезпечення.  

Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення. 

 

Тема 5. Правовідносини у сфері соціального забезпечення та їх 

суб’єкти 

 

Поняття та особливості правовідносин із соціального забезпечення. Ознаки 

правовідносин із соціального забезпечення. Види правовідносин із 

соціального забезпечення і підстави їх класифікації. Поняття, особливості та 

види матеріально-забезпечувальних правовідносин із соціального 

забезпечення. Поняття, особливості та види процедурних правовідносин із 

соціального забезпечення. Поняття, особливості та види процесуальних 

правовідносин із соціального забезпечення.  

Структура правовідносин із соціального забезпечення. Матеріальний та 

юридичний зміст правовідносин із соціального забезпечення. Об’єкти 

соціально-забезпечувальних правовідносин: пенсії; соціальні допомоги; 

соціальні пільги; соціальне обслуговування. Суб’єкти соціально-

забезпечувальних правовідносин. Правовий статус учасників правовідносин: 

правосуб’єктність, права і обов’язки, гарантії, відповідальність. Фізичні 

особи як учасники соціально-забезпечувальних правовідносин. Особливості 

їх правового статусу. Уповноважені державою органи та організації як 

суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. Недержавні установи 

як суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення. 

Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин із соціального 

забезпечення. Особливості юридичних фактів як підстави правовідносин у 

сфері соціального забезпечення. Поняття і види страхового стажу. Загальний 

страховий стаж і його значення. Спеціальний страховий стаж, його види та 

значення. Порядок встановлення страхового стажу. Порядок обчислення і 

підтвердження страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу.  

 

Тема 6. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне 

забезпечення 

 

Поняття соціального ризику. Загальна характеристика видів соціального 

ризику. Загальнолюдські (загальносоціальні) ризики. Професійні ризики. 

державно-політичні ризики. Техногенні ризики. Екологічні ризики. 

Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності. Юридичні 

факти, що зумовлюють постійну непрацездатність. Пенсійний вік.  

Поняття, ознаки та причини інвалідності. Групи інвалідності. Порядок 

встановлення інвалідності.  



Поняття та порядок розслідування нещасного випадку на виробництві. 

Поняття та порядок підтвердження та розслідування професійного 

захворювання. Загальне захворювання.  

Поняття, порядок встановлення та підтвердження тимчасової втрати 

працездатності. Юридичні факти, що зумовлюють тимчасову 

непрацездатність громадянина. Листок непрацездатності.  

Поняття безробіття (часткового безробіття). Порядок визнання 

громадянина безробітним.  

Втрата годувальника як соціальний ризик. Непрацездатні члени сім’ї 

померлого годувальника.  

Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості. 

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Співвідношення з бідністю. Межа 

бідності.  

 

Розділ ІІ. Правові засади загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

 

Тема 7. Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

 

Поняття та загальна характеристика соціального страхування на випадок 

безробіття. Принципи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. Право громадян на матеріальне 

забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

на випадок безробіття. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. Особи, які 

підлягають страхуванню на випадок безробіття. Особи, які не підлягають 

страхуванню. Страховики і страхувальники.  

Поняття безробітного та його правовий статус. Особи, які не можуть бути 

визнані безробітними. Види матеріального забезпечення на випадок 

безробіття. Допомога по безробіттю та умови її призначення. Допомога по 

частковому безробіттю. 

 

Тема 8. 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. 

Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Право громадян на 

матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності.  

Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 



Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. Страхові випадки, умови надання 

допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати. Порядок 

надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.  

 

Тема 9. 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. 

Принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення прав 

застрахованих осіб. 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. Поняття нещасного випадку та професійного 

захворювання. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. 

Порядок встановлення ступеня втрати працездатності потерпілим на 

виробництві. 

Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його 

здоров’я. Види та порядок призначення виплат потерпілому.  

 

Тема 10. Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування 

 

Пенсійна система України: поняття та напрямки реформування. Загальна 

характеристика законодавства, що регулює пенсійні відносини в Україні. 

Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Структура системи пенсійного забезпечення. Солідарна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Накопичувальна 

система пенсійного страхування. Система недержавного пенсійного 

забезпечення. 

Право на пенсійне забезпечення як складова конституційного права на 

соціальний захист. Пенсійний вік в Україні. Право відстроченого виходу на 

пенсію. Право добровільної участі у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. Персоніфікований облік у системі 

соціального страхування.  

Поняття та ознаки пенсій як виду соціального забезпечення. Відмінності 

пенсії від інших виплат. Види пенсій та умови їх призначення. Мінімальна 

пенсія в Україні. Загальний порядок обчислення, призначення, перерахунку 

та виплати пенсій. 



Оскарження неправомірних дій та розгляд спорів, що виникають з приводу 

пенсійного забезпечення.  

 

Модуль 2 

Особливості пенсійного забезпечення. Правове регулювання 

соціальних допомог, послуг та пільг 

 

Розділ ІІІ. Особливості пенсійного забезпечення 

 

Тема 11. Пенсії за віком в солідарній пенсійній системі 

 

Поняття пенсії за віком та її відмінності від пенсій за вислугу років. Умови 

призначення пенсії за віком. Обчислення розміру пенсій за віком. Розмір 

пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру 

пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. 

Пільгові підстави на пенсію за віком. Списки № 1 та № 2 виробництв, 

робіт, професій, посад, затверджені Кабінетом Міністрів України, що дають 

право на пільгову пенсію за віком.  

 

Тема 12. Пенсії по інвалідності в солідарній пенсійній системі 

 

Поняття пенсії по інвалідності. Умови призначення пенсії по інвалідності. 

Пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку, інших випадків 

трудового каліцтва чи професійного захворювання. Пенсії по інвалідності 

внаслідок загального захворювання. Групи інвалідності. Страховий стаж, 

необхідний для призначення пенсії по інвалідності.  

Розмір пенсії по інвалідності. Період, на який призначається пенсія по 

інвалідності. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи 

інвалідності або відновлення працездатності. Надбавки на догляд.  

 

Тема 13. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній 

пенсійній системі 

 

Поняття пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Особи, що мають право 

на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Непрацездатні члени 

сім’ї померлого годувальника. Члени сім’ї, які вважаються такими, що були 

на утриманні померлого годувальника. 

Порядок призначення і виплати пенсії в разі втрати годувальника. Розмір 

пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Період, на який призначається 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії. Призначення 

однієї пенсії у зв’язку з втратою годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення 

частки пенсії.  

 

Тема 14. Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної 

системи пенсійного страхування 



 

Суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення.  

Види пенсійних виплат з коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування. Поняття та види довічних пенсій: довічна пенсія з 

установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія 

подружжя. 

Одноразова пенсійна виплата. Договір страхування довічної пенсії.  

 

Тема 15. Недержавне пенсійне забезпечення  

 

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення. Принципи 

недержавного пенсійного забезпечення.  

Система недержавного пенсійного забезпечення. Суб’єкти недержавного 

пенсійного забезпечення та їх правовий статус. Поняття й види недержавних 

пенсійних фондів. Відкритий пенсійний фонд. Корпоративний пенсійний 

фонд. Професійний пенсійний фонд. Засновники, учасники та вкладники 

недержавних пенсійних фондів. 

Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних 

фондів. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних 

фондів. 

Пенсійні внески. Пенсійний контракт і пенсійна схема. Поняття й види 

пенсійних виплат, умови й строки їх здійснення. Довічна пенсія (довічний 

ануїтет). Успадкування пенсійних активів. 

 

Тема 16. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій осіб 

 

Пенсії за вислугу років. Пенсійне забезпечення на пільгових умовах. 

Поняття та правові ознаки державних пенсій. Пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ. 

Пенсійне забезпечення державних службовців. Пенсійне забезпечення 

народних депутатів. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого 

самоврядування.  

Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників.  

Пенсійне забезпечення службових осіб прокуратури та суддів.  

Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною.  

Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Розділ ІV. Правове регулювання соціальних допомог, послуг та пільг 

 

Тема 17. Соціальні допомоги 

 

Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. Загальна 

характеристика законодавства про державні соціальні допомоги. Принципи, 



за якими виплачуються державні соціальні допомоги. Загальні правила 

призначення та виплати державних соціальних допомог. Органи, що 

призначають державні допомоги. Джерела виплат.  

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям: особи, які мають 

право на отримання допомоги; розмір допомоги та строк, на який вона 

призначається. Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для 

призначення допомоги. Відмова у наданні допомоги малозабезпеченим 

сім’ям.  

Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам. Умови та порядок призначення допомоги. Державна соціальна 

допомога на догляд інвалідам війни, одиноким малозабезпеченим особам, 

малозабезпеченим інвалідам І групи та деяким іншим категоріям осіб. 

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Умови призначення 

допомоги. 

Державні допомоги сім’ям з дітьми. Допомога у зв’язку з вагітністю та 

пологами. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Допомога на дітей, 

які перебувають під опікою і піклуванням. Допомога на дітей одиноким 

матерям. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. Порядок 

звернення за допомогами сім’ям з дітьми.  

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.  

Відповідальність за недотримання законодавства про державні соціальні 

допомоги.  

 

Тема 18. Соціальне обслуговування 

 

Поняття, ознаки, форми і види соціальних послуг. Загальна характеристика 

законодавства про соціальне обслуговування. Принципи надання соціальних 

послуг. Організація діяльності з надання соціальних послуг. Соціальні 

служби та соціальні установи в Україні. Права і обов’язки надавачів та 

отримувачів соціальних послуг. Волонтерська діяльність в сфері соціальних 

послуг. Порядок надання й отримання соціальних послуг. 

Соціальні послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Соціальні заклади інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Соціально-медичні інтернатні заклади для дітей, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та дітей, які 

потребують тривалого лікування. Дитячий будинок сімейного типу. 

Соціальні послуги для бездомних громадян та безпритульних дітей. 

Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів. 

Ритуальні послуги. 

 

Тема 19. Пільги в системі соціального забезпечення 

 



Соціальні пільги як правовий засіб додаткового соціального захисту. 

Ознаки та види соціальних пільг. Медико-реабілітаційні, транспортні, 

житлові, побутові, трудові пільги.  

Пільги за професійним та соціальним статусом особи. Поняття соціального 

статусу особи. Соціальні пільги інвалідам, ветеранам праці та особам 

похилого віку, ветеранам війни, особам, які постраждали внаслідок 

нацистських переслідувань. Соціальний захист осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Соціальний захист біженців. 

Соціальний захист жертв політичних репресій. 

Джерела фінансування соціальних пільг. Реформування системи 

соціальних пільг в Україні.  
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4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками 

і включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи 

поточного та підсумкового контролю є робота студентів на семінарських 

(практичних) заняттях та виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. 

Поточний контроль здійснюється при проведенні семінарських (практичних) 

та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом 

навчального матеріалу дисципліни.  

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 

контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених 

планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з 

теми заняття, письмове складання студентами тестів. При проведенні 

практичних занять – контроль здійснюється при розв’язуванні окремими 

студентами біля дошки та «малими групами» комплексу практичних задач і 

проблемних ситуацій.  

Поточний контроль, який застосовується під час індивідуально-

консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в 

усній або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню 

до тих студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) 

завдань здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів 

розв’язання розрахункових завдань.  

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі ПМК 

(заліку). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із 

суми балів за результатами поточного контролю знань. Загальна сума 

набраних балів протягом семестру за поточну успішність максимально 

складає 100. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 

оцінювання, що використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням 

оцінок до національної шкали та шкали ECTS. 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) передбачає, що студент виявляє 

особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили.  

Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) передбачає, що студент вільно 

володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна. 

Оцінка «добре» (74-81 бал) передбачає, що студент вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й 

самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 



виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок. 

Оцінка «задовільно» (64-73 бали) передбачає, що студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Оцінка «достатньо» (60-63 бали) передбачає, що студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні. 

Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання 

семестрового контролю» (35-59 балів) передбачає, що студент володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту»       

(1-34 бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 

 

 

 


