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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни 

Підготовка самостійної та індивідуальної роботи з господарського 

права є важливим етапом у процесі вивчення курсу та обов
’
язковим 

компонентом навчального процесу в ДДУВС. Самостійні та індивідуальні 

роботи виконуються здобувачами в межах навчального процесу з метою 

закріплення і поглиблення знань з господарського права, одержаних ними 

протягом аудиторного та самостійного навчання, а також їх застосування до 

комплексного вирішення конкретних фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної та індивідуальної роботи є закріплення 

знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння 

методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 

літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи слухачів, 

самостійна та індивідуальна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу з господарського права, формування навичок роботи з 

літературними джерелами, законодавством, теоретичного і професійного 

мислення.  

У процесі підготовки самостійної та індивідуальної роботи здобувачі 

повинні провести старанний аналіз, систематизацію та узагальнення 

відповідного матеріалу, порівняти погляди різних авторів на обрану 

проблематику дослідження, висловити й обґрунтувати власну позицію щодо 

розглянутих питань.  

Слухач повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз 

нормативно-правових та локальних актів, актів тлумачення та актів 

застосування норм права. 

Водночас слід досконало вивчити монографічні дослідження, 

журнальні статті та підручники, переважно видані за останні роки. У разі, 

коли з досліджуваної теми відсутня єдина точка зору, слухач повинен 

відмітити основні з них, висловити критичні зауваження щодо них та 

додаткові аргументи на користь тієї чи іншої позиції. 

 

Вибір варіанта завдань самостійної та індивідуальної роботи 

здійснюється за останньою цифрою номера залікової книжки. Якщо, 

наприклад це номер 0 – то обирається варіант 10, якщо ж 2 – то  обирається 

варіант 2 і так далі. 

Робота виконується на державній мові у друкованому вигляді (Times 

New Roman, 14, міжрядковий інтервал – 1,5 ) або у вигляді рукопису. 

Обсяги відповіді на перше теоретичне питання 4-10 сторінок 

друкованого тексту. 

Рішення задачі повинно базуватися на конкретних правових нормах та 

бути обґрунтованим. 



Наприкінці роботи слухачі повинні надати перелік нормативно-правових та 

літературних джерел, що були використанні при виконанні контрольної 

роботи. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

Самостійна робота здобувача - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійне 

опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма навчання у 

вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує повне вивчення 

теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Окремі питання 

курсанти опрацьовують без викладача із наступним контролем. Матеріал, 

винесений на самостійне опрацювання, включається в залікові завдання. 

Увесь комплекс самостійної роботи здобувачів за один модуль може бути 

оцінений максимально до 15 балів. Серед завдань для самостійної роботи та 

критеріїв їх оцінювання наступні: 

1. підготовка термінологічного словника-довідника за темою – до 5 балів 

за одну тему; 

2. складання таблиць за проблематикою теми – до 5 балів за одну тему; 

3. розробка схем за проблематикою теми – до 5 балів за одну тему; 

4. конспектування навчальних, наукових та інших видань, присвячених 

проблематиці теми заняття; доповіді за ними та відповіді на питання – до 5 

балів за одну тему; 

5. формування списку (електронної бази даних) правових актів, 

навчальної та наукової літератури за темою, який включає позиції, 

опубліковані за останні роки – до 5 балів за одну тему; 

6. підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми – 

до 10 балів за одну тему; 

7. розробка презентації теми навчального заняття у системі «Power Point» 

– до 10 балів за одну презентацію; 

8. підготовка навчальних та інших матеріалів, не передбачених у списку 

рекомендованих завдань для самостійної роботи, але узгоджених і схвалених 

викладачем, а також інших видів самостійної роботи (ведення конспектів 

лекційних занять, конспектування підготовки до семінарських занять тощо) 

оцінюється до 15 балів. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

Індивідуальні завдання є невід’ємною складовою навчального процесу 

в умовах кредитно-модульної системи навчання. Ці завдання покликані 

передусім активізувати творчу роботу здобувача. Теми індивідуально-

дослідних завдань, присвячуються складним питанням, які потребують 

самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування правових 

актів, навчальних та наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються 

і обговорюються в ході відповідних занять або без доповіді перевіряються 

викладачем. Вони обов’язково оцінюються і можуть бути основою для 



подальшої наукової роботи. Увесь комплекс індивідуальної роботи 

здобувачів за один модуль може бути оцінений максимально до 15 балів. 

Серед завдань для індивідуальної роботи та критеріїв їх оцінювання 

наступні: 

1. підготовка та захист рефератів за пропонованою темою, а також за 

тематикою, узгодженою із викладачем – до 10 балів; 

Порядок підготовки рефератів. 

Структура реферату включає: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 вступ;  

 два-три розділи (до трьох), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

 висновки;  

 список використаних джерел.  

Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: поля - 2 см, шрифт Times NewRoman, розмір 

(кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки нумеруються у верхньому 

правому куті. Обсяг реферату від 10 до 15 сторінок. Список використаних 

джерел повинен складати не менше 15 посилань, строк видання яких має 

бути не пізніше 2009 року. 

2. підготовка доповіді за пропонованою темою, а також за тематикою, 

узгодженою із викладачем – до 5 балів; 

3. складання таблиць за проблематикою тем, що входять до модулю – до 

10 балів; 

4. розробка схем за проблематикою тем, що входять до модулю – до 10 

балів; 

5. огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки – до 10 балів за одну тему; 

6. підготовка електронної бази даних за темою – до 5 балів за тему; 

7. конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття – до 15 балів; 

8. підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми – до 15 балів; 

9. підготовка документів (їх проектів), що складаються у практичній 

діяльності фахівців при застосуванні норм права у цій сфері – до 15 балів; 

10. розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики 

– до 15 балів; 

11. підготовка наукових та інших матеріалів, не передбачених у списку 

рекомендованих індивідуальних завдань, але узгоджених і схвалених 

викладачем, а також участь у відповідних заходах (олімпіадах, вікторинах, 



конкурсах тощо) оцінюється до 15 балів. 

 


