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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Мета вивчення навчальної дисципліни – здобуття всебічних знань у сфері правового захисту прав споживачів і умінь аналізувати
норми діючого законодавства.
Завдання навчальної дисципліни – отримання для здобувачами вищої освіти знань щодо прав та обов’язків споживачів; порядку
захисту прав споживачів відповідно до норм чинного законодавства; глибоке розуміння необхідності додержання норм законодавства, знання
правових наслідків, які настають за його порушення, що зумовлює правомірну поведінку; вивчення особливостей державного управління у
сфері захисту прав споживачів; здобуття знань щодо відповідальності за прошення прав споживачів.
Результати навчання
здобувач вищої освіти, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
 сферу чинності Закону України «Про захист прав споживачів», основні організації та правові документи міжнародного споживчого
руху, суть прав і обов’язків споживача та їх джерела інформації, що сформує уміння діяти в певному соціумі, спілкуватися з правовими і
контролюючими органами;
 організацію економічного життя, роль і місце споживача в ринкових умовах, що дає можливість аналізувати економічні події в
державі, зрозуміти реалії оточуючого світу, орієнтуватись у широкому колі послуг і товарів, захиститися від всіляких ризиків, пов’язаних із
споживанням, підготувати до життя у швидкоплинно-змінюваних умовах, орієнтуватися на ринках товарів та послуг, усвідомити їх вплив на
споживчу політику та якість власного життя;
 сутність культури споживання в Україні у контексті світової культури, нормативно-ціннісну систему споживчої культури в різних
країнах світу, українську ментальність в умовах ринкової економіки та основні напрямки її трансформації;
 права на здоровий спосіб життя, користь раціонального харчування, екологічно-чисту продукцію, безпеку споживання, право на
здорове довкілля, на доступ до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, про рівень екологічної чистоти
населених пунктів, житла та нежитлових приміщень;
 історико-правові та сучасні аспекти розвитку інституту захисту прав споживачів;
 джерела правового регулювання відносин у сфері захисту прав споживачів;
 особливості суб’єктного складу правовідносин по захисту прав споживачів;
 повноваження органів державного управління у сфері захисту прав споживачів;
 правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;
 права споживачів товарів, робіт, послуг;
 поняття якості товарів, робіт та послуг;
 порядок судового захисту прав споживачів;
 особливості позасудового захисту прав споживачів;
 строки здійснення та захисту прав споживачів;
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 особливості захисту прав споживачів при здійсненні окремих видів торговельної діяльності, наданні послуг i виконанні робіт;
 поняття та види відповідальності за правопорушення у сфері захисту прав споживачів;
 підстави відповідальності та обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку задовольнити вимоги споживача;
вміти:
 застосувати нормативно-правову базу інституту захисту прав споживачів;
 аналізувати основний зміст концепції захисту прав споживачів;
 орієнтуватися в правовому статусі суб’єктів правовідносин по захисту прав споживачів, визначати обсяг їх правосуб’єктності;
 фундаментальні права споживачів, закріплені Декларацією ООН;
 визначати систему державних органів державного управління у сфері захисту прав споживачів та їх компетенцію;
 орієнтуватися в порядку зайняття торговельною діяльністю;
 характеризувати особливості продажу окремих продовольчих та непродовольчих товарів;
 визначати існуючий обсяг прав та обов’язків споживачів за сучасних форм торгівлі;
 роз’яснювати поняття якості товарів, робіт та послуг;
 тлумачити зміст чинного законодавства, що регулює порядок проведення стандартизації та сертифікації як засобів забезпечення
безпеки та якості товарів, робіт, послуг;
 використовувати норми, що регулюють порядок ввезення імпортних харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів
в Україну;
 застосовувати різні форми та види захисту прав споживачів та їх реалізацію;
 визначати вимоги щодо форми й змісту позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої споживачу;
 аналізувати особливості захисту прав споживачів при здійсненні окремих видів торговельної діяльності, наданні послуг i виконанні
робіт;
 визначати особливості захисту прав споживачів при придбанні окремих видів товарів;
 наводити характеристику видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері захисту прав споживачів;
 визначати підстави відповідальності та обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку задовольнити вимоги
споживача;
 оволодівати прийомами групування, класифікації й узагальнення знань у предметах і явищах права з метою формування понять;
 тлумачити зміст чинного законодавства щодо захисту прав споживачів;
 застосовувати норми права для врегулювання відносин та при вирішенні конкретних спорів у сфері захисту прав споживачів, а також
у своїй подальшій практичній діяльності;
 складати цивільно-правові документи;
ознайомитись:

із словником цивільно-правових термінів;

з нормами діючого цивільного законодавства, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, а також з положеннями
законодавства інших галузей, в якому містяться аналогічні норми;
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з судовою практикою застосування норм права щодо захисту прав споживачів.

Зміст навчальної дисципліни.
1. Правова основа захисту прав споживачів
2. Основні права споживачів товарів, робіт, послуг
3. Механізм захисту прав споживачів
4. Особливості захисту прав споживачів при наданні окремих видів послуг
5. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів
Запланована навчальна діяльність: лекції – 14 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 30 год., самостійна робота –
30 год.; диференційований залік – 4 год., разом – 90 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); самостійна робота, індивідуальні
завдання.
Форми оцінювання результатів навчання: перевірка індивідуальних завдань, підсумковий контрольний захід.
Вид семестрового контролю:диференційований залік.
Навчальні ресурси:
Дудла І.О. Захист прав споживачів: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.
Звєрєва О. В. Захист прав споживачів. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
Іваненко Л. М., Язвінська О. М. Захист прав споживачів: підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2014. – 496 с.
Викладач: згідно форми А-4.03.
Ст.. викладач Тимошенко Любов Володимирівна
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II. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів наступних програмних компетентностей:
А) загальні компетентності:
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-2
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
ЗК-11
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
ЗК-13
історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій.
Б) фахові компетентности спеціальності:
ФК-4
ФК-7
ФК-8
ФК-15

Знання і розумінняміжнароднихстандартівправлюдини, положеньКонвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів,
щонайменше з таких галузей права, як:конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право,
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення студентами наступних програмних результатів навчання:
ПРН-19
ПРН-22
ПРН-23

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних
галузей права;
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових
ситуаціях;
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.

Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз,
синтез та оцінювання його складових.
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ПРН 19
ЗнанняЗнати чинне законодавство у сфері захисту прав споживачів, називати основні принципи захисту прав споживачів,
характеризувати сутність відносин, що виникають у сфері захисту споживчих прав, їх ознаки, особливості правового регулювання
РозумінняРозуміти організацію економічного життя, роль і місце споживача в ринкових умовах, що дає можливість аналізувати
економічні події в державі, зрозуміти реалії оточуючого світу, орієнтуватись у широкому колі послуг і товарів, захиститися від всіляких ризиків,
пов’язаних із споживанням, підготувати до життя у швидкоплинно-змінюваних умовах, орієнтуватися на ринках товарів та послуг, усвідомити їх
вплив на споживчу політику та якість власного життя
ЗастосуванняЗастосовувати норми споживчого законодавства до конкретних фактичних обставин
АналізАналізувати зміст прав та обов’язків як споживачів, так і продавців (виробників, надавачів послуг);
СинтезСинтезувати інформацію щодо шляхів вдосконалення споживчого законодавства та недопущення правопорушень у цій сфері
ОцінюванняОцінювати види та заходи юридичної відповідальності за порушення прав споживачів
ПРН 22
ЗнанняЗнати підстави відповідальності та обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку задовольнити вимоги
споживача, тлумачити зміст чинного законодавства щодо захисту прав споживачів
РозумінняВизначати вимоги щодо форми й змісту позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої споживачу
ЗастосуванняЗастосувати нормативно-правову базу інституту захисту прав споживачів
АналізАналізувати норми діючого цивільного законодавства, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, а також з
положеннями законодавства інших галузей, в якому містяться аналогічні норми;
СинтезСинтезувати судову практику застосування норм права щодо захисту прав споживачів
ОцінюванняАргументувати доцільність окремих прийомів групування, класифікації й узагальнення знань у предметах і явищах права з
метою формування понять
ПРН 23
ЗнанняЗнати сферу чинності Закону України «Про захист прав споживачів», основні організації та правові документи міжнародного
споживчого руху, суть прав і обов’язків споживача та їх джерела інформації, що сформує уміння діяти в певному соціумі, спілкуватися з
правовими і контролюючими органами
РозумінняРозуміти правові засади забезпечення належного дотримання прав споживачів усіма суб’єктами, пояснювати різницю щодо
способів захисту споживчих прав (самозахист, державний захист, громадський захист, судовий захист);
ЗастосуванняЗастосовувати джерела правового регулювання відносин у сфері захисту прав споживачів;
АналізАналізувати основний зміст концепції захисту прав споживачів
СинтезСинтезувати норми права для врегулювання відносин та при вирішенні конкретних спорів у сфері захисту прав споживачів, а
також у своїй подальшій практичній діяльності
ОцінюванняАргументувати застосування різних форм та видів захисту прав споживачів та їх реалізацію;
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2

переклад текстів

4

конспект з теми

20

реферат

6

Усього

4

підсумковий контроль

4

модульний контроль

8

індивідуальні заняття

14

семінари

6

лабораторні заняття

2

практичні заняття

2

групові вправи

4

групові заняття

10

лекції

Назва теми

Усього аудиторних занять

№
розділу № теми
(модуля)

Індивідуальна робота

Загальна

Аудиторна робота

6
10

6

9

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми

Найменування тем

К-сть
годин

Номери, вид занять та кількість
годин
1
2
3
4

1

Правові основи захисту прав споживачів

4

Л2

Сз2

2

Основні права споживачів товарів, робіт, послуг

6

Л2

Л2

3

Механізм захисту прав споживачів

4

Л2

Сз2

8

Л2

Л2

4

Л2

Сз2

4

Дз4

Особливості захисту прав споживачів при
наданні окремих видів послуг
Відповідальність за порушення законодавства у
5
сфері захисту прав споживачів
Диференційований залік
4

Всього:
Умовні скорочення:
Лекція – Л
Семінарське заняття – Сз
Диференційований залік - Дз
Заняття, що обов’язкове для оцінювання - Сз(2)

30

Місяці

9
Сз2

С2

10
11

Сз2

Сз2

Номери тем,
занять та кількість годин

1/1Л(2); 1/2Сз(2);2/1Л(2);
2/2Л(2); 2/2Сз(2); 3/1Л(2);
3/2Сз(2);
4/1Л(2); 4/2Л(2); 4/3Сз(2);
4/4Сз(2);

Кількість
годин

6
8
8

12

5/1Л(2); 5/2Сз(2);

4

1

Дз(4)

4

Всього:

30

10

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види навчальних
занять, завдань

1

Кількість
годин

10

1

2

лекція

семінар

2

самостійна
робота

6

2

1

2

лекція

Найменування теми і навчальні питання

4 курс
7семестр
Правова основа захисту прав споживачів
Заняття 1.Державне регулювання охорони та захисту прав
споживачів
1. Виникнення законодавства про захист прав споживачів
2. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів в
Україні
3. Поняття споживача
Заняття 2. Правові засади захисту прав споживачів
1. Основний зміст концепції захисту прав споживачів
2. Джерела правового регулювання захисту прав споживачів
3. Загальні міжнародно-правові принципи захисту прав споживачів
1. Структура, напрями діяльності та завдання Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
та її регіональних підрозділів
2. Робота антимонопольних органів у сфері захисту прав споживачів
3. Органи місцевого самоврядування в системі захисту прав споживачів
4. Розгляд скарг на рішення органів державної виконавчої влади, що
здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також на дії
таких осіб

Література*

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11;1.30;
[2.1.] ст.15-46; [2.2.] ст.614;
[2.3.] ст.37-45;
3.1; 3.2; 3.15; 3.21
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Основні права споживачів товарів, робіт, послуг

2

Заняття 1. Загальна характеристика прав та обов’язків споживача 1.8; [2.1.] ст.84-161; [2.2.]
ст.15-32;
за законодавством України
1. Порядок зайняття торговельною діяльністю.
[2.3.] ст.84-156; 3.1; 3.2;
2. Особливості продажу окремих продовольчих товарів.
3.3; 3.10; 3.12; 3.16; 3.23;
1. Правила торгівлі непродовольчими товарами.
3.28; 3.30; 3.33; 3.39

11

№
теми

№
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

лекція

2

семінар

4

самостійна
робота

6

3

20

1

2

лекція

2

індивідуальне
завдання
(реферат)

10

семінар

2

Найменування теми і навчальні питання

Література*

Заняття 2. Загальна характеристика прав та обов’язків споживача
за законодавством України
2. Право споживача на належну якість, безпеку продукції (товарів,
робіт) та інформацію про продукцію. Гарантійні терміни.
3. Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості.
3. Права споживача на обмін товару належної якості.
Заняття 3.Зміст прав та обов’язків споживача
1. Права та обов’язки споживачів за сучасних форм торгівлі
2. Право споживачів на обмін товарів належної якості
3. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит
4. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання
робіт (надання послуг).
1. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання
робіт (надання послуг)
2. Право споживача у разі укладення договору на відстані.
Механізм захисту прав споживачів
Заняття 1. Правове регулювання захисту прав споживачів
1. Судовий захист прав споживачів
2. Особливості позасудового захисту прав споживачів
3. Розгляд справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
недоліків товарів, робіт, послуг
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
1.7; 1.8; 1.16; 1.26;1,30;
[2.1.] ст.66-83;
Виконання реферату за заданою тематикою
[2.2.] ст.56-79;
3.6; 3.13; 3.19; 3.25; 3.32;
Заняття 2.Загальна характеристика захисту прав споживачів
3.36;
1. Визначення підвідомчості спорів у сфері захисту прав споживачів
2. Особливості судового захисту прав споживачів
3. Порядок позасудового розгляду спорів
4. Розгляд справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
недоліків товарів, робіт (послуг)
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№
теми

№
заняття

Види навчальних
занять, завдань

самостійна
робота

4

Кількість
годин

6

24

1

2

3

лекція

2

лекція

2

індивідуальне
завдання

10

семінар

2

Найменування теми і навчальні питання

Література*

1. Визначення підвідомчості спорів у сфері захисту прав споживачів
2. Поняття якості товарів, робіт та послуг
3. Стандартизація та сертифікація як засіб забезпечення безпеки та
якості товарів, робіт, послуг
4. Договір як засіб забезпечення якості товарів, робіт, послуг
5. Міжнародні нормативні акти та системи якості
Особливості захисту прав споживачів при наданні окремих видів
послуг
Заняття 1.Правове регулювання ринку послуг в Україні
1. Особливості захисту прав споживачів при наданні юридичних послуг
2. Особливості захисту прав споживачів при користуванні
туристичними та готельними послугами
3. Захист прав споживачів при користуванні комунальними послугами
Заняття 2.Правове регулювання наданні окремих видів послуг
1. Особливості захисту прав споживачів при одержанні фінансових
послуг
2. Споживач на ринку телекомунікаційних послуг та послуг мобільного
1.19; 1.22; 1.23; 1.24;
зв’язку
ст.84-161;
[2.2.]
3. Захист споживачів при наданні послуг установами охорони здоров’я. [2.1.]
ст.15-32;
[2.3.] ст.84-156;
Контрольна робота по заданим варіантам
3.26; 3.35; 3.43
Заняття 3. Загальна характеристика захисту прав споживачів при
здійсненні окремих видів торговельної діяльності i виконанні робіт.
1. Захист прав споживачів у сфері дрібно роздрібної та комісійної
торгівлі
2. Захист прав споживачів при здійсненні продажу за зразками та
каталогами
3. Права споживача в разі придбання ним продукції в кредит
1. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування
населення
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№
теми

№
заняття

4

Види навчальних
занять, завдань

семінар

2

самостійна
робота

6

2

Найменування теми і навчальні питання

Література*

Заняття 4. Гарантії прав споживачів на захист.
1. Правове регулювання здійснення окремих видів торговельної
діяльності
2. Особливості реалізації права на захист при укладенні договорів на
виконанні робіт.
1. Захист прав споживачів при укладенні договорів перевезення
2. Особливості захисту прав споживачів при користуванні соціальними
послугами

20

Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав
споживачів

лекція

2

Заняття 1.Поняття та види відповідальності за правопорушення у
сфері захисту прав споживачів
1. Підстави відповідальності та обставини, що звільняють продавця
(виробника) від обов’язку задовольнити вимоги споживача
2. Цивільно-правова відповідальність і оперативно-господарські
санкції за порушення прав споживачів
3. Адміністративно-правова відповідальність за порушення прав
споживачів.

індивідуальне
завдання
(реферат)

10

Виконання реферату за заданою тематикою

2

Заняття 2. Характеристика відповідальності за
законодавства про захист прав споживачів
1. Обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку
задовольнити вимоги споживача
2. Цивільно-правова відповідальність і оперативно-господарські
санкції за порушення прав споживачів
3. Кримінально-правова відповідальність за порушення прав
споживачів.
4. Адміністративно-правова відповідальність за порушення прав
споживачів.

5

1

Кількість
годин

семінар

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
1.7; 1.8; [2.1.] ст.163-176;
[2.2.] ст.134-149;
порушення [2.3.] ст.163-175;
3.8; 3.13; 3.19; 3.41; 3.43

14

№
теми

№
заняття

Види навчальних
занять, завдань

самостійна
робота
Диференційований залік
Разом за 7 семестр
Разом за 4 курс
Усього за дисципліну

Кількість
годин

6

2
90
90
90

Найменування теми і навчальні питання

1. Кримінально-правова відповідальність за порушення
споживачів.
2. Відповідальність за реалізацію недоброякісної продукції
3. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди
4. Відповідальність за реалізацію небезпечної продукції

Література*

прав
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МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
Поточний (модульний) контроль:
Поточний контроль - це перевірка рівня засвоєння знань студентами під час семінарських занять, самостійної роботи та оцінка якості
виконання індивідуальних завдань за традиційною шкалою.
Основними завданнями поточного контролює:встановлення й оцінювання рівня розуміння і засвоєння окремих елементів знань, умінь та
навичок.
Методами поточного контролю є: усне, письмове опитування, тестування, перевірка звітності з індивідуальної роботи (у формі перевірки
рефератів та контрольних робіт).
Підсумковий контроль:
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання з навчальної дисципліни (групи Підсумкова оцінка за
дисципліну виставляється за результатами модульних, якщо немає модулів з середньоарифметичної оцінки з поточних оцінок, та підсумкових
контролів. Студент допускається до підсумкового контролю, якщо він склав всі види завдань, передбачених програмою.
Студенти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок
нижче 2.6, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до підсумко вого
контролю не допускаються з зазначенням в відомості підсумкового контролю «не допущений». Якщо ж студент пропустив більше 30% занять,
де було передбачено оцінювання, з об’єктивних причин, то він має право на додаткову індивідуальну консультацію. Після цього він повинен
обов’язково прозвітувати за матеріалами всіх пропущених занять. Якщо студент має заборгованість за індивідуальну чи самостійну роботу,
підсумковий контроль знань здійснюється після ліквідації заборгованості. У випадку, якщо студент «не допущений» до складання підсумкового
контролю за рішенням начальника кафедри призначається комісія для визначення мінімального рівня знань студентом всього матеріалу
дисципліни. Мінімальний рівень оцінюється «здав» - «не здав». Якщо студент отримує позитивну оцінку, бал поточної успішності складає 2.6,
то він допускається до складання підсумкового контролю.
Якщо після двох спроб студент не складає підсумкового контролю, питання про його подальше навчання розглядається на засіданні
Вченої ради академії.
Студента можна звільнити від складання заліку з виставленням оцінки в екзаменаційну відомість «зараховано», якщо він отримав
середній бал не нижче 3,51 за модулі (середньоарифметичну з поточних оцінок за аудиторну, індивідуальну самостійну роботу), при цьому
виявив активність на теоретичних і практичних заняттях, виконав всі види індивідуальних завдань, не має поточних оцінок нижчих ніж
«задовільно» і повторних перездач.
Рішення про звільнення студентів від всіх форм підсумкового контролю приймає начальник кафедри за поданням викладача. За бажанням
студент може не використовувати право на звільнення від підсумкової звітності для підвищення загальної оцінки та рейтингу.
Залік можна вважати зарахованим, якщо студент дав відповіді на запитання не нижче оцінки «задовільно».
Загальна оцінка підсумкового контролю є сумою від середньоарифметичної суми балів середньоарифметичної з поточних оцінок,
помноженої на ваговий коефіцієнт 0,8 та оцінки за залік, помноженої на 0,2.
Якщо студент за відповіді на підсумковому контролі отримує оцінку «незадовільно», або його загальна оцінка підсумкового контролю є
меншою 2.6, засвоєння дисципліни йому не зараховується, а у відомості підсумкового контролю виставляється оцінка «незадовільно». Повторне
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складання підсумкового контролю проводиться відповідно до вимог Положення Про організацію освітнього процесу в Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Результати перездачі підсумкового контролю не можуть бути вищими
середньоарифметичної оцінки за поточну успішність.
Підсумкова оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS заноситься до залікової книжки студента і журналу обліку навчальних
занять.
Результати підсумкового контролю, з кожної навчальної дисципліни та за всі дисципліни, які вивчає студент, відображаються в
загальному рейтингу студента, що ведеться на факультеті.

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
Загальну оцінку за аудиторну, індивідуальну роботу необхідно вираховувати як середньоарифметичну з поточних оцінок,
шляхом ділення суми оцінок (5,4,3,2), отриманих протягом періоду вивчення дисципліни на їх кількість. Для розрахунку, кількість
поточних оцінок повинна бути не менше чотирьох, для заочної форми навчання – не менше двох.
Середньоарифметична оцінка з поточних оцінок складається з оцінок за аудиторну, індивідуальну роботу та проставляється
окремою графою в журналі обліку навчальних занять з округленням до 0,01 після останнього заняття з дисципліни.
Види індивідуальних завдань, а саме виконання реферату та опрацювання конспекту тем оцінюються як «зараховано» чи «не
зараховано».
Сумарна кількість балів за дисципліну є сумою від середньоарифметичної поточної оцінки, помноженої на ваговий коефіцієнт
0,8, та оцінки за семестровий контроль, помноженої на 0,2. У відповідності до набраної сумарної кількості балів, оцінка за
дисципліну визначається за національною шкалою, шкалою ЄКТС і 100-бальною шкалою за допомогою «Таблиці відповідності
шкал оцінювання» (таблиця 2) та «Шкали переведення національної системи і системи ЄКТС в 100-бальну систему» наведеної в
додатку 2 «Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання курсантів (слухачів, студентів)
Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького».
Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з
поточних оцінок нижче 2.6, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та
самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант 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 курсант не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги
навчальної програми з дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка за національною шкалою», йому
виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, FХ – за шкалою ЄКТС і 50 балів за 100-бальною шкалою.
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Курсанта(студента) можна звільнити від складання семестрового контролю здійснюється на підставі вимог «Положення про
систему поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького».

Таблиця відповідності шкал оцінювання
Сума
кількості балів

Бал за 100бальою шкалою

Національна
шкала

5,00-4,51
4,50-4,01
4,00-3,51
3,50-3,01
3,00-2,6
2,59-2,00
1,99-0,00

100-90
89-82
81-75
74-67
66-60
59-35
34-1

5
4
4
3
3
2
2

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
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 курсант 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 курсант
(слухач, 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, курсанту (слухачу, 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 курсант (слухач, 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 процесузакладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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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

