НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
імені Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК 28 «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»
ОПП «Право»
Рівень вищої освіти: : перший (бакалаврський)
Галузь знань:
08 Право
Спеціальність:
081 Право
Форма навчання:
денна

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри
Протокол від «____» ______________20___ року № _____
Начальник (завідувач) кафедри теорії права та кримінальнопроцесуальної діяльності
майор юстиції
Наталя ОРЛОВСЬКА
«____» ____________________ 20___ року

Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» є обов’язковою для вивчення ОПП «Право». Вивчається
протягом 7-го семестру на кафедрі Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами змістом правових норм, що входять до системи
міжнародного приватного права; інструментарієм науки міжнародного приватного права; вивчення загальних положень
міжнародного приватного права, правового статусу іноземців у цивільно-правових відносинах, особливостей здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, правового регулювання відносин власності, деліктних, сімейних, спадкових та трудових
відносин, а також формування у студентів умінь та навичок щодо проведення аналізу міжнародно-правових документів;
складання процесуальних документів відповідно до вимог міжнародно-правових актів; застосовувати набуті знання у
практичній діяльності.
Основне завдання навчальної дисципліни – створення умов для формування правової культури та професійної правової
свідомості майбутніх юристів, набуття знань в сфері цивільних, сімейних, трудових та цивільно-процесуальних
правовідносин, ускладнених іноземним елементом.
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
 загальні поняття міжнародного приватного права;
 джерела міжнародного приватного права;
 правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права;
 правове регулювання здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 правове регулювання відносин власності;
 правове регулювання деліктних, сімейних, спадкових та трудових правовідносин;
 порядок розгляду спорів у судовому порядку;
вміти:
 використовувати дані науки міжнародного приватного права для вирішення професійних завдань;
 орієнтуватись в системі міжнародно-правового законодавства та в судовій практиці;
 правильно тлумачити норми міжнародного приватного права;
 застосовувати норми міжнародного права;
ознайомитись:
 з основними тенденціями та перспективами розвитку даної галузі права;
 особливостями функціонування окремих правових інститутів в іноземних державах;
 порядком здійснення міжнародного співробітництва в сфері захисту майнових та немайнових прав фізичних та
юридичних осіб, а також держави.
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Усього аудиторних занять

4
7
Усього за
дисципліну
Ккількість кредитів ECTS

Семестр

Курс

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.6; МН 2.2; МН3.4; МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.3.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.4.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК-3

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій
Прагнення до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності спеціальності
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського
суду з прав людини
Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного
права, а також міжнародного приватного права
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права
Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового
регулювання

ЗК-13
ЗК-15
ФК-4
ФК-5
ФК-8
ФК-10

МК1.1; МК1.4; МК2.4; МК2.8; МК3.1;
МК3.2; МК4.1.
МК1.1; МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК4.1.
МК2.1; МК2.4; МК4.1.
МК2.1; МК2.4; МК4.1.
МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК1.3; МК2.4; МК3.1; МК 3.2; МК4.2.
МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Шифр

ПРН-18

ПРН-21
ПРН-23

Компетентність
Виявляти знання і розуміння щодо визначення
основних сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів функціонування національної правової
системи
Застосовувати набуті знання у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти
і формувати обґрунтовані правові висновки.
Надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових
ситуаціях.

Методи навчання

Оцінювання

МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН3.4; МН3.5; МН3.9;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.

МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН3.4; МН3.5; МН3.9;
МН4.1; МН4.2; МН4.3
МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН3.4; МН3.5; МН3.9;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
з/п

1.
2.

Найменування тем

Загальні положення міжнародного
приватного права.
Суб’єкти міжнародного приватного
права.

Кількість
годин

Номер, вид занять та кількість годин
1

2

8

Л2

Л2

Сз2

6

Л2

Сз2

Сз2

3.

Право власності.

4

Л2

Сз2

4.

Зобов’язальні правовідносини.

6

Л2

Сз2

5.

Зобов’язання із заподіяння шкоди.

4

Л2

Сз2

6.

Сімейне право.

8

Л2

Сз2

7.

Спадкове право.

4

Л2

Сз2

8.

Трудове право.

4

Л2

Сз2

9.

Міжнародний цивільний процес.

4

Л2

Сз2

10.

Міжнародний комерційний арбітраж

4

Л2

Сз2

Екзамен

6

Е6

Всього

58

Умовні скорочення:
Лекція - Л
Семінарське заняття - Сз
Екзамен - Е
Заняття, що обов’язкове для оцінювання - 1/2Сз(2)

Сз2

Місяці

9
10
11
12
Реф-1

Сз2

1
Л2

Номери тем, занять та кількість годин

1/1Л(2); 1/2Л(2); 1/3Сз(2); 1/4Сз(2);
2/1Л(2); 2/2Сз(2); 2/3Сз(2);
3/1Л(2); 3/2Сз(2); 4/1Л(2); 4/2Сз(2);
4/3Сз(2); 5/1Л(2); 5/2Сз(2);
6/1Л(2); 6/2Сз(2); 6/3Л(2); 6/4Сз(2);
7/1Л(2); 7/2Сз(2); 8/1Л(2);
8/2Сз(2); 9/1Л(2); 9/2Сз(2); 10/1Л(2);
10/2Сз(2)
Е(6)

Кількість
годин

14
14
14
10
6

Сз2

Всього

58

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

1

2

3

4

5

6

1

14

4 курс
7 семестр
Тема 1. Загальні положення міжнародного приватного права.
Заняття 1. Міжнародне приватне право як галузь права.

1

2

лекція

лекція

2

2

3

семінар

2

4

семінар

2

1. Поняття та предмет міжнародного приватного права
2. Методи міжнародного приватного права.
3. Співвідношення міжнародного приватного права з іншими
галузями права.
4. Характеристика джерел міжнародного приватного права.
Заняття 2. Застосування колізійних норм та іноземного права.
1. Встановлення та застосування іноземного права.
2. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.
3. Застереження про публічний порядок.
4. Обхід закону в міжнародному приватному праві.
5. Взаємність і реторсія.
Заняття 3. Основні положення міжнародного приватного
права.
1. Предмет та методи правового регулювання в міжнародному
приватному праві.
2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види.
3. Особливості джерел міжнародного приватного права.
Заняття 4. Особливості застосування норм іноземного права.
1. Тлумачення, кваліфікація та конфлікт кваліфікацій в
міжнародному приватному праві.
2. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.
3. Застереження про публічний порядок.
4. Обхід закону в міжнародному приватному праві.
5. Взаємність і реторсія.

[1.1]; [1.2]; [1.3]; [1.6]; [1.7];
[1.8]; [1.11].
[2.1] ст. 9-47; [2.2] ст. 15-108.
[3.30] ст. 11-102; [3.28] ст. 763; [3.27] ст. 172-273.

самостійна
робота
2

10

1

лекція

2

2

семінар

2

3

3

6

семінар

2

самостійна
робота

4

8

1. Поняття доктрини міжнародного приватного права.
2. Історія розвитку міжнародного приватного права.
3. Наука міжнародного приватного права, її предмет, метод і
система.
Тема 2. Суб’єкти міжнародного приватного права.
Заняття 1. Правовий статус суб’єктів міжнародного
приватного права.
1. Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права.
2. Юридичні особи у міжнародних господарських відносинах та
визначення їх державної належності.
3. Держава як суб’єкт майнових відносин. Імунітет держави та
його види.
Заняття 2. Фізичні особи як суб’єкти міжнародного
приватного права.
1. Правосуб’єктність фізичної особи в міжнародному приватному
праві.
2. Правовий статус іноземних громадян, що постійно проживають
в державі перебування.
3. Правовий статус тимчасово прибулих іноземців.
Заняття 3. Юридичні особи та держава як суб’єкти
міжнародного приватного права.
1. Правовий статус юридичних осіб.
2. Особливі види юридичних осіб.
3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.
1. Особливості правового статусу біпатридів.
2. Взаємність щодо фізичних осіб в міжнародному приватному
праві.
3. Правовий статус представництв іноземних суб’єктів
господарювання.
4. Види міжнародних приватноправових відносин, в яких
держава виступає суб’єктом.
5. Концепції державного імунітету.
6. Критерій розмежування дій держави на публічні і
приватноправові. Правове значення цього розмежування.
Тема 3. Право власності.

1.8; [1.13; [1.14.
[2.1] ст. 46-71; [2.2] ст. 109214;
[3.16] ст. 102-164; [3.20] ст.
63-85.

лекція

семінар

самостійна
робота

4

1

лекція

2

Заняття 1. Правовий режим власності в міжнародному
приватному праві.
1. Колізійні питання права власності.
2. Правове регулювання власності в міжнародному приватному
праві.
3. Поняття іноземних інвестицій та їх правове регулювання.

2

Заняття 2. Правове регулювання власності в міжнародному
приватному праві.
1. Інститут права власності в міжнародному приватному праві.
2. Правове регулювання іноземних інвестицій.
3. Міжнародно-правова охорона авторського права та суміжних
прав.
4. Охорона промислової власності.

4

1. Правовий статус власності України та українських організацій
за кордоном.
2. Правовий режим об’єктів права власності іноземних держав,
юридичних осіб і міжнародних організацій в Україні
3. Правове значення і зміст двосторонніх міжнародних договорів
про взаємний захист інвестицій.

10

Тема 4. Зобов’язальні правовідносини.

2

2

семінар

2

3

семінар

2

Заняття1. Особливості здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.
Джерела правового регулювання.
2. Поняття та особливості зовнішньоекономічних контрактів.
3. Правове регулювання зобов’язань транспортного характеру.
Заняття 2. Зовнішньоекономічні договори (контракти).
1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Форми і порядок здійснення.
2. Форма зовнішньоекономічних контрактів.
3. Зміст зовнішньоекономічних контрактів.
Заняття 3. Окремі види зобов’язань у міжнародному
приватному праві.
1. Міжнародна купівля-продаж.
2. Міжнародні розрахунки.
3. Міжнародні перевезення.

[1.1]; [1.2]; [1.8]; [1.24].
[2.2] ст. 214-248; [2.2] ст. 98106; [2.3] ст. 164-186;
[3.3] ст. 85-107); [3.7] ст. 2341.

[1.1]; [1.2]; [1.8]; [1.15];
[1.18]; [1.23]; [1.26]; [1.27];
[1.28]; [1.33].
[2.1] ст. 76-91; [2.2] ст. 248316;
[3.5] ст. 107-142; [3.25] ст. 79.

самостійна
робота
5

4

8

1

2

лекція

семінар

самостійна
робота

6

1

2

лекція

семінар

2

2

1. Колізійні питання зобов’язальних відносин.
2. Правові режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
3. Ліцензування та сертифікація зовнішньоекономічної
діяльності.
4. Загальна характеристика та види міжнародних перевезень.
Тема 5. Зобов’язання із заподіяння шкоди.
Заняття 1. Деліктні зобов’язання в міжнародному приватному
праві.
1. Колізійні питання деліктних зобов’язань.
2. Правове регулювання деліктних зобов’язань.
3. Підстави (умови) деліктної відповідальності.
Заняття 2. Особливості відшкодування шкоди в
міжнародному приватному праві.
1. Правове регулювання деліктних зобов’язань в національному
законодавстві України.
2. Міжнародно-правове регулювання деліктної відповідальності.

4

1. Колізійне право України про регулювання позадоговірних
деліктних зобов’язань, включаючи норми договорів про
правову допомогу.
2. Відповідальність за заподіяння шкоди в Україні.
3. Заподіяння шкоди за кордоном.
4. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну
споживачам.

12

Тема 6. Сімейне право.

2

Заняття 1. Сімейне право як підгалузь міжнародного
приватного права.
1. Колізійні питання укладання та розірвання шлюбу.
2. Правовідносини між подружжям.
3. Недійсність шлюбу та його припинення.

2

Заняття 2. Сімейні правовідносини.
1. Поняття шлюбу та умови його укладання.
2. Припинення шлюбу та визнання його недійсним.
3. Правовідносини між батьками та дітьми.

[1.2]; [1.8]; [1.21]; [1.35].
[2.1] ст. 114-142; [2.2] ст.
372-396; [2.3] ст. 35-74; [2.4]
ст. 316-337; [2.5] ст. 137-159.
[3.11] ст. 100-107; [3.30] ст.
142-151.

[1.6]; [1.8]; [1.29]; [1.36];
[1.38]; [1.39].
[2.1] ст. 337-402; [2.2] ст.
159-211; [2.3] ст. 262-341;
[3.10] ст. 151-216; [3.15] ст.
3-69.

3

4

лекція

семінар

2

самостійна
робота

2

7

1

2

лекція

семінар

самостійна
робота

8

2

Заняття 3. Шлюбно-сімейні правовідносини у міжнародному
приватному праві.
1. Особливості усиновлення у міжнародному приватному праві.
2. Питання опіки і піклування у міжнародному приватному праві.
Заняття 4. Правовідносини між батьками та дітьми: підстави
виникнення та припинення.
1. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання
усиновлення.
2. Опіка та піклування за нормами міжнародного приватного
права.
1. Колізійні питання оформлення шлюбу в міжнародних
договорах України.
2. Уніфікація колізійних норм в галузі сімейного права.
3. Шлюбний договір.
4. Міжнародні угоди з питань сімейного права.

8

Тема 7. Спадкове право.

2

Заняття 1. Правове регулювання спадкових відносин з
«іноземним елементом».
1. Поняття спадкових відносин в міжнародному приватному
праві.
2. Основні колізійні питання, пов’язані зі спадкуванням.
3. Правове регулювання спадкових відноси.

2

Заняття 2. Спадкові відносини.
1. Колізійні норми з питань спадкування.
2. Форма та зміст заповідального розпорядження.
3. Визначення спадкоємців

4

1. Уніфікація регулювання спадкових відносин в міжнародних
договорах.
2. Права громадян України як спадкоємців за кордоном.
3. Права іноземців як спадкоємців в України.
4. Перехід спадщини до держави.

8

Тема 8. Трудове право.

[1.2]; [1.8]; [1.37].
[2.1] ст. 403-457; [2.2] ст.
428-440; [2.4] ст. 368-396;
[3.15] ст. 43-108.

1

2

лекція

2

семінар

2

самостійна
робота

4

9

8

1

2

лекція

семінар

самостійна
робота

2

2

2

Заняття 1. Особливості правового регулювання трудових
відносин в міжнародному приватному праві.
1. Поняття міжнародних трудових відносин та джерела їх
регулювання.
2. Колізійні питання в сфері трудових правовідносин.
3. Виконання трудових функцій в іноземній державі.
Заняття 2. Трудові відносини в міжнародному приватному
праві.
1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх
правового регулювання.
2. Праця громадян України за кордоном.
3. Праця іноземців в Україні.
4. Питання соціального забезпечення

[1.7]; [1.8]; [1.30]; [1.31].
[2.1] ст. 67-91; [2.2] ст. 341409; [2.3] ст. 341-392;
[3.6] ст. 216-274.

1. Трудові права іноземців в Україні.
2. Трудові права громадян України за кордоном.
3. Відшкодування шкоди, завданої працівникові.
Тема 9. Міжнародний цивільний процес.
Заняття 1. Розгляд спорів у судовому порядку. Нотаріальні дії.
1. Поняття міжнародного цивільного процесу. Міжнародна
підсудність.
2. Виконання судових доручень.
3. Визнання та виконання іноземних судових рішень.
4. Специфіка вчинення нотаріальних дій в міжнародному
приватному праві.
Заняття 2. Процесуальний статус іноземних фізичних,
юридичних осіб та держави.
1. Міжнародна підсудність.
2. Особливості виконання судових доручень в міжнародному
цивільному процесі.
3. Поняття та процесуальний порядок визнання та виконання
рішень іноземних судів в Україні.
1. Поняття, зміст і види міжнародної підсудності.
2. Процесуальне становище громадян, юридичних осіб та
держави в суді.
3. Правовий статус доручень іноземних органів юстиції.
4. Органи, які виконують нотаріальні дії.

[1.3]; [1.4]; [1.8]; [1.12];
[1.20]; [1.22].
[2.1] ст. 17-48; [2.2] ст. 461492; [2.3] ст. 109-437.
[3.10] ст. 9- 13; [3.11] ст. 5356.

58

Тема 10. Міжнародний комерційний арбітраж

лекція

2

Заняття 1. Арбітражний розгляд справ.
1. Поняття міжнародного комерційного арбітражу.
2. Види міжнародного комерційного арбітражу.
3. Провадження у справі та винесення арбітражного рішення.

індивідуальне
завдання
(реферат)

50

Виконання реферату за заданою тематикою

10

1

2

семінар

2

самостійна
робота

4

Екзамен
Разом за 7 семестр
Разом за 4 курс
Усього за дисципліну

6
150
150
150

Заняття 2. Арбітражне провадження.
1. Компетенція арбітражного суду.
2. Здійснення арбітражного розгляду справи.
3. Оспорювання арбітражного рішення.
4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.
1. Сучасні тенденції у сфері арбітражного розгляду справ.
2. Арбітражна угода.
3. судовий контроль за винесеним арбітражним рішенням.
4. Законодавство України про міжнародний комерційний
арбітраж.
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Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був
відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної
підготовки та у встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу.
Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з
поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та
самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли студент не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох
робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації
заборгованості. Якщо студент не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не
виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому
виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС.
При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений
кафедрою термін студенту курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється
оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку
студент представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У
разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)
діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання
(для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до
такої академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.


Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

