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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни 
 

1. Вибір варіанта контрольної 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. 

2.  Робота виконується на державній мові у друкованому вигляді 

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

3.  Обсяги відповіді на перше теоретичне питання 4-10 сторінок 

друкованого тексту. 

4.  Рішення задачі повинно базуватися на конкретних правових нормах 

та бути обґрунтованим. 

5.  Наприкінці роботи слухачі повинні надати перелік нормативно-

правових та літературних джерел, що були використанні при виконанні 

контрольної роботи. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

Підготовка конспекту лекцій з дисципліни від 3 до 5 балів. 

Підготовка словника основних термінів з дисципліни – від 3 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.  

Складання схем, таблиць за вказаною тематикою – від 3 до 5 балів. 

Вирішення практичних завдань – від 3 до 5 балів. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Підготовка та захист рефератів за пропонованою тематикою з курсу, а 

також за темами, узгодженими із викладачем – від 3 до 5 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. 

Підготовка наукових матеріалів: доповіді, наукові статті, конкурсні 

роботи не передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних 

завдань, але узгоджених і схвалених викладачем – до 5 балів. 

 

 


