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1. Завдання для самостійної роботи
Самостійне опрацювання програмного матеріалу завершує повне
вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Окремі
питання здобувачі вищої освіти опрацьовують без викладача із обов‟язковим
контролем.
Виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти заочної
форми навчання з навчальної дисципліни «Цивільне право» передбачає
здійснення одного з запропонованих нижче видів робіт, як-то підготовку
конспекту лекцій, по темам, що передбачені тематичним планом, складання
словника основних термінів по темам навчальної дисципліни (щонайменше
10 термінів по кожній темі), складання схем та таблиць (власноруч або в
електронному вигляді), а також підготовка доповідей по запропонованим
темам (з обов‟язковим публічним захистом).
Здобувачі вищої освіти можуть обрати інші види робіт по узгодженню
з викладачем навчальної дисципліни в рамках тем, які винесені на розгляд
тематичним планом.
ТЕМА 1. Цивільне право в системі права України. Джерела цивільного
права
1. Теми доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за
пропонованою проблематикою:
1. Звичай ділового обігу як джерело цивільного права.
2. Пандектна та інституційна система права.
3. Рецепція.
4. Прогалини в цивільному законодавстві.
5. Зворотна сила закону у цивільному законодавстві.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
1. Скласти порівняльну таблицю взаємодії цивільного права з
сімейним, земельним, трудовим, житловим правом за об‟єктом, предметом і
методом правового регулювання.
2. Скласти схему-характеристику «Етапи становлення науки
цивільного права».
Рекомендована література до Теми 1: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 2. Цивільні правовідносини
1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної
роботи за пропонованою проблематикою:
1. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах

4
2. Рішення суду в системі підстав виникнення цивільних
правовідносин.
3. Види юридичних фактів.
4. Проблема суб‟єктивного цивільного права та зловживання ним.
5. Межі здійснення приватних прав в сучасному цивільному праві.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права
1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної
роботи за пропонованою проблематикою:
1. Іноземні громадяни, як суб'єкти цивільного права.
2. Фізичні особи, як суб'єкти підприємницької діяльності.
3. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах.
4. Місце проживання і місце реєстрації фізичної особи: співвідношення
понять.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 3: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.16.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 4. Об’єкти цивільних прав
1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної
роботи за пропонованою проблематикою:
1. Юридичне значення класифікації речей на окремі види.
2. Особливості нематеріальних благ як об‟єктів цивільних прав.
3. Послуги як об'єкт цивільних правовідносин.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Надати порівняльну характеристику різновидів цінних паперів за ЦК
України і Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» шляхом
заповнення таблиці:
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Види цінних
паперів

ЦК України

Закон України «Про цінні
папери....»

документарні
бездокументарні
Акції

Рекомендована література до Теми 4: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.18., 1.20., 1.22.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 5. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної
роботи за пропонованою проблематикою:
1. Поняття і обчислення строків в цивільному праві.
2. Види цивільно-правових строків та термінів.
3. Початок перебігу, зупинення і перерив строків позовної давності.
4. Наслідки спливу строків позовної давності.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 5: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 6. Правочини
Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуальнодослідної роботи за пропонованою проблематикою:
1. Мотиви вчинення правочину.
2. Електронний правочин: поняття та класифікація.
3. Кауза правочину.
4. Тлумачення змісту правочину як окрема категорія судових спорів.
Рекомендована література до Теми 6: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 7. Право власності. Речові права на чуже майно
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Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуальнодослідної роботи за пропонованою проблематикою:
1. Здійснення і захист права приватної власності громадян.
2. Земля як особливий об‟єкт права власності.
3. Категорія прав на чужі речі в сучасному речовому праві України.
4. Юридична природа сервітутів в сучасному цивільному праві
України.
Рекомендована література до Теми 7: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10.
ТЕМА 8. Зобов’язальне право і зобов’язання
Питання для самостійного вивчення:
1. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов‟язань.
2. Мирова угода та прощення боргу: співвідношення понять.
3. Виконання зобов‟язання третіми особами за цивільним
законодавством України.
Рекомендована література до Теми 8: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
ТЕМА 9. Цивільно-правова відповідальність
1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної
роботи за пропонованою проблематикою:
1. Класифікаційні критерії та види шкоди як умови цивільно-правової
відповідальності.
2. Моральна шкода та критерії, які використовуються при обчисленні
розміру її компенсації.
3. Поняття, ознаки цивільно-правової відповідальності. Обставини, які
звільняють від цивільно-правової відповідальності.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
1. Скласти
порівняльну
характеристику
цивільно-правової,
адміністративної та кримінальної відповідальності за критеріями: суб‟єкт,
об‟єкт, наявність вини, причинний зв'язок.
Рекомендована література до Теми 9: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
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ТЕМА 10. Цивільно-правовий договір
Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуальнодослідної роботи за пропонованою проблематикою:
1. Особливості укладання договору на аукціоні, за результатами
конкурсу, на торгах.
2. Проблематика не укладених договорів.
3. Порівняльна характеристика договору та зобов‟язання.
Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
ТЕМА 11. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу
1. Питання для самостійного вивчення:
1. Правові способи захисту прав споживачів.
2. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах.
3. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації.
4. Правове регулювання купівлі-продажу в зовнішньоекономічному
обігу.
5. Особливості гарантійних зобов‟язань за договорами купівлі-продажу
в умовах ринкової економіки.
2. Завдання для самостійного опрацювання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 11: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.25., 1.33.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
ТЕМА 12. Договір дарування
Питання для самостійного вивчення:
1. Порівняльна характеристика договору дарування і договору
пожертви.
2. Спеціальні підстави розірвання договору пожертви.
3. Порядок державної реєстрації договору дарування нерухомих речей.
4. Порівняльна характеристика розірвання і відмови від договору
дарування.
Рекомендована література до Теми 12: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
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2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
ТЕМА 13. Договір найму (оренди). Договір позички
1. Питання для самостійного вивчення:
1. Поняття і види договорів майнового найму.
2. Особливості найму житлового приміщення як одного з зобов‟язань з
передачі майна у користування.
2. Завдання для самостійного опрацювання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 13: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.28.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
ТЕМА 14. Недоговірні зобов’язання
1. Питання для самостійного вивчення:
1. Класифікація недоговірних зобов‟язань.
2. Види недоговірних зобов‟язань, що виникають з правомірних дій.
3. Види деліктних зобов‟язань.
4. Юридична природа вчинення дій в майнових інтересах іншої особи
без її доручення.
5. Місце недоговірних зобов‟язань в системі цивільних правовідносин.
6. Юридичні засади компенсації моральної шкоди.
2. Завдання для самостійного опрацювання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 14: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.32.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
ТЕМА 15. Спадкове право
1. Питання для самостійного вивчення:
1. Підстави та особливості встановлення окремих видів спадкування.
2. Спадкування права власності та інших речових прав.
3. Особливості спадкування житлових приміщень.
2. Завдання для самостійного опрацювання:
1. Скласти тестові завдання за даною темою.
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2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної
літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 3 роки.
Рекомендована література до Теми 15: (посилання на порядковий
номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)
1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.
2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10.
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2. Завдання для індивідуальної роботи
Виконання індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти заочної
форми навчання з навчальної дисципліни «Цивільне право» передбачає
підготовку рефератів за темами, що запропоновані в даних методичних
рекомендаціях.
Структура реферату включає:
 титульний аркуш;
 зміст;
 вступ;
 кілька розділів (2 або 3 ), що розкривають теорію питання та
практичний досвід з досліджуваної проблематики;
 висновки;
 список використаних джерел.
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.
Тестові завдання та кросворди, підготовлені магістром, повинні
супроводжуватися відповідями (ключами), що викладені на окремих
аркушах.
ТЕМА 1. Цивільне право в системі права України. Джерела цивільного
права
Накресліть схему:
а) зв'язок поняття, предмету і методу цивільного права;
б) принципів цивільного права.
в) системи українського цивільного права;
г) принципів цивільного законодавства;
д) джерел цивільного права.
Теми рефератів, доповідей:
1. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн та його
основні інститути.
2. Роль норм моралі, звичаїв ділового обігу в застосуванні цивільного
законодавства.
3. Значення судової практики в застосуванні, тлумаченні та
вдосконаленні цивільного законодавства.
4. Свобода договору у системі засад цивільного права.
5. Принцип добросовісності у системі засад цивільного права.
6. Принцип справедливості у системі засад цивільного права.
7. Принцип розумності у системі засад цивільного права.
8. Співвідношення принципів законності та справедливості
у
регулюванні цивільних правовідносин.
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9. Конституція України як основне джерело нормативного
регулювання цивільних правовідносин
Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що
входять до модулю.
ТЕМА 2. Цивільні правовідносини
Накресліть схему:
а) Види цивільних правовідносин.
б) Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних
правовідносин.
Теми рефератів, доповідей:
1. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах
2. Рішення суду в системі підстав виникнення цивільних
правовідносин.
3. Підстави виникнення цивільних прав та обов‟язків.
4. Види особистих немайнових відносин.
5. Роль звичаїв ділового обігу в регулюванні майнових та особистих
немайнових відносин.
6. Порівняльна характеристика абсолютних та відносних цивільних
правовідносин.
7. Юридичні
вчинки
як
підстави
виникнення
цивільних
правовідносин.
8. Події як підстави виникнення цивільних правовідносин.
9. Види юридичних фактів.
ТЕМА 3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права
Накресліть:
1. Схему: Цивільна правосуб'єктність фізичної особи.
2. Графік: Цивільна дієздатність фізичних осіб.
Теми рефератів, доповідей:
1. Опіка і піклування.
2. Іноземні громадяни, як суб'єкти цивільного права.
3. Фізичні особи, як суб'єкти підприємницької діяльності.
4. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах.
5. Місце проживання і місце реєстрації фізичної особи:
співвідношення понять.
6. Прізвище, ім‟я та по батькові фізичної особи.
ТЕМА 4. Об’єкти цивільних прав
Накресліть схему:
1. Об‟єкти цивільних правовідносин.
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2. Майно і його види.
3. Види цінних паперів.
4. Види особистих немайнових прав людини
Теми рефератів, доповідей:
1. Дім, квартира як об„єкти цивільних правовідносин.
2. Пам‟ятники історії та культури як об‟єкти цивільно-правової
охорони.
3. Право на життя як особисте немайнове право.
4. Право на свободу пересування.
5. Забезпечення особистих немайнових прав людини Національною
поліцією України.
6. Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових прав
фізичної особи.
ТЕМА 5. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
Накресліть схему:
1. Класифікація шкоди.
2. Різновиди строків позовної давності.
Теми рефератів, доповідей:
1. Строки в цивільному праві України.
2. Терміни в цивільному праві України.
3. Позовна давність в цивільному праві України.
ТЕМА 6. Правочини

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Накресліть схему:
1. Види правочинів.
2. Види недійсних правочинів.
3. Наслідки недійсності правочинів
Теми рефератів:
Цивільно-правові документи та їх нотаріальне посвідчення.
Особливості вчинення правочинів неповнолітніми, обмежено
дієздатними і недієздатними особами.
Нікчемні правочини.
Порівняльна характеристика добровільного та обов‟язкового
представництва.
Цивільно-правове співвідношення договору доручення і довіреності.
Електронна форма правочину.
Правова природа реституції
Вчинення правочинів конклюдентними діями або шляхом мовчання.

ТЕМА 7. Право власності. Речові права на чуже майно
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Накресліть схему:
1. Види речових прав.
2. Підстави виникнення права власності.
3. Підстави припинення права власності.
4. Речові права на чуже майно.
Теми рефератів:
1. Земельний і особистий сервітут, як види речового права.
2. Емфітевзис і суперфіцій, як права на чужі речі.
3. Набувальна давність як особлива підстава виникнення права
власності за ЦК.
4. Право власності політичних партій в Україні.
5. Торги в системі способів набуття права власності.
6. Співвідношення договору оренди землі сільськогосподарського
призначення та емфітевтизу.
7. Співвідношення договору оренди землі під забудову та суперфіцію.
8. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності
на житло.
9. Ґенеза права власності в Україні
ТЕМА 8. Зобов’язальне право і зобов’язання.
Накресліть схему:
а) Класифікація зобов'язань: типи, групи, види, підвиди, форми
зобов'язань.
б) Способи припинення зобов'язань.
Теми рефератів:
1. Зміна осіб у зобов'язанні.
2. Способи виконання зобов'язань зі множинністю осіб.
3. Правові наслідки визнання договору недійсним і неукладеним.
4. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання
зобов‟язань.
5. Виконання зобов‟язання третіми особами за цивільним
законодавством України.
Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що
входять до модулю.
ТЕМА 9. Цивільно-правова відповідальність
1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної
роботи за пропонованою проблематикою:
1. Класифікаційні критерії та види шкоди як умови цивільно-правової
відповідальності.
2. Моральна шкода та критерії, які використовуються при обчисленні
розміру її компенсації.

14
3. Поняття, ознаки цивільно-правової відповідальності. Обставини, які
звільняють від цивільно-правової відповідальності.
2. Індивідуально-дослідні завдання:
скласти
порівняльну
характеристику
цивільно-правової,
адміністративної та кримінальної відповідальності за критеріями: суб‟єкт,
об‟єкт, наявність вини, причинний зв'язок.
ТЕМА 10. Цивільно-правовий договір
Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуальнодослідної роботи за пропонованою проблематикою:
1. Особливості укладання договору на аукціоні, за результатами
конкурсу, на торгах.
2. Проблематика не укладених договорів.
3. Порівняльна характеристика договору та зобов‟язання.

ТЕМА 11. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу
Накресліть схему:
а) види договорів з передачі майна у власність.
б) Види договорів купівлі-продажу.
Теми рефератів:
1. Цивільно-правове регулювання договору ренти
2. Правові способи захисту прав споживачів.
3. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах.
4. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації.
5. Поняття "роздрібна торгівля".
6. Особливості порядку продажу і придбання спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
7. Особливості порядку продажу і придбання вогнепальної зброї
боєприпасів до неї та вибухових матеріалів.
8. Гарантованість прав споживачів (аналіз Закону України “Про
захист прав споживачів”).
9. Можливість порушення договору дарування, визнання його
недійсним та можливість цивільно-правової відповідальності за цим
договором.
ТЕМА 12. Договір дарування
Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуальнодослідної роботи за пропонованою проблематикою:
1. Порівняльна характеристика договору дарування і договору
пожертви.
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2. Спеціальні підстави розірвання договору пожертви.
3. Порядок державної реєстрації договору дарування нерухомих
речей.
4. Порівняльна характеристика розірвання і відмови від договору
дарування.
ТЕМА 13. Договір найму (оренди). Договір позички
Накресліть схему:
а) Види договорів з передачі майна у користування.
б) Відмінність договору найму транспортного засобу від договорів про
надання послуг з перевезення пасажирів.
Теми рефератів:
1. Найм (оренда) транспортних засобів.
2. Приватизація житла в Україні.
3. Правове регулювання лізингу.
4. Договір найму (оренди) транспортного засобу.
5. Загальна характеристика житлових фондів в Україні.
6. Ордер: поняття, строк чинності та правила видачі.
7. Поліпшення орендованого майна: законодавство та практика його
застосування.
8. Право на укладення договору оренди майна, яке знаходиться у
спільній частковій власності.
9. Комерційний та соціальний найом житла.
ТЕМА 14. Недоговірні зобов’язання
Накресліть схему:
а) Види недоговірних зобов‟язань.
б) Види недоговірних зобов‟язань, що виникають з правомірних дій.
в) Види деліктних зобов‟язань.
Теми рефератів:
1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП.
2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми, малолітніми
особами.
3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів та
послуг.
4. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом на виробництві.
5. Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством
України.
6. Проблеми відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка
потерпіла від злочину.
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ТЕМА 15. Спадкове право
Накресліть схему:
а) Учасники спадкових правовідносин.
б) Види спадкування.
в) Черги при спадкування за законом.
Теми рефератів:
1. Особливості спадкування вогнепальної зброї.
2. Цивільно-правова конкуренція та співвідношення спадкового
договору із договором довічного утримання.
3. Правові
наслідки
спадкування
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями.
4. Проблемні питання дійсності заповіту самовбивць.
5. Корпоративне право як об‟єкт спадкових прав.
6. Інститут прийняття спадщини.
7. Коло спадкоємців за заповітом.
8. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту.
9. Особливості спадкування акцій.
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3. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів
Самостійна робота - 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 здобувачі опрацьовують без викладача із обов‟язковим
контролем.
Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в
залікові (модульні) завдання.
Увесь комплекс самостійної роботи за один модуль може бути
оцінений максимально до 15 балів:
Підготовка конспекту лекцій з дисципліни від 2 до 10 балів.
Підготовка словника основних термінів з дисципліни – до від 2 до
5 балів.
Словник основних термінів має бути підготовлений з кожної теми
семінарського заняття і містити перелік основних понять (не менше 10), які
входять до ключових слів, але не мають повторюватися із основними
поняттями з тексту лекцій.
4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів
Увесь комплекс індивідуальної роботи за один модуль може бути
оцінений максимально до 15 балів:
Підготовка та захист рефератів за пропонованою тематикою з курсу, а
також за темами, узгодженими із викладачем – від 2 до 10 балів.
Порядок підготовки рефератів.
Структура реферату включає:
 титульний аркуш;
 зміст;
 вступ;
 кілька розділів (2 або 3 ), що розкривають теорію питання та
практичний досвід з досліджуваної проблематики;
 висновки;
 список використаних джерел.
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.
Підготовка наукових матеріалів: доповіді, наукові статті, конкурсні
роботи не передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних
завдань, але узгоджених і схвалених викладачем – до 30 балів.
Креслення схем (графіків), запропонованих до кожної з тем модуля –
до 5 балів за схему.
Підготовка презентацій у системі «Power Point» по темам модуля з
обов‟язковим узгодженням іх назв з викладачем – до 10 балів.
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