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ВСТУП 

 

Конституційна юрисдикція, яка здійснюється єдиним органом 

конституційного правосуддя в порядку судочинства є новим інститутом 

застосування принципів верховенства права і верховенства Конституції України 

для Української держави.  

Практична дійсність, яка відображає конституційно-правові відносини в 

державі, свідчить про своєчасність і пряму необхідність введення 

конституційного правосуддя для функціонування механізму держави, дотримання 

конституційних критеріїв у законодавчій діяльності, непорушності та 

гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Конституційна юрисдикція за змістом і формою є втіленням особливої 

функції держави, на яку покладено обов'язки охороняти і захищати Конституцію 

України. У процесі здійснення конституційного правосуддя виявляється суть 

конституційних норм і окремих понять, що є умовою офіційного тлумачення 

Конституції і законів України, забезпечується пріоритет і верховенство прав і 

свобод громадян у відносинах з державою. Конституційна юрисдикція 

реалізується за принципами конституційного правосуддя і її мета спрямована на 

досягнення непорушності конституційного правопорядку, втілення принципу 

розподілу влад і верховенства права, до якого прагне суспільство. З цією метою 

створено Конституційний Суд України як постійно діючий орган судової влади і 

його роль у сучасних умовах полягає у забезпеченні режиму конституційності на 

всій території України і прямої дії Конституції України, їх верховенства стосовно 

всіх суб'єктів права та правовідносин, які складаються в суспільному житті. 

Важливою складовою конституційного правосуддя є здійснення функції 

конституційного контролю за правомірністю законів та інших нормативно-

правових актів, які приймаються у державі, що дає можливість захищати і 

охороняти право як соціальну цінність, виключаючи будь-які спроби діяти не 

правовими засобами у сфері публічних та приватних інтересів. Конституційне 

правосуддя виступає в інтегрованому виді як вища форма державної контрольної 



  

 

діяльності і для цього існує спеціалізована судова процедура. Поєднання 

матеріальних та процесуальних норм права дає можливість займати 

Конституційному Суду України провідну роль у ефективному досягненні мети –   

розв'язанні спорів, конституційному оцінюванню відповідності законів та інших 

нормативно-правових актів, наданні висновків щодо запропонованих змін до 

Конституції України тощо. Спецкурс «Конституційна юрисдикція і конституційне 

судочинство в Україні» відображає складову навчальної дисципліни 

«Конституційне право України». Він безпосередньо пов'язаний з такими 

навчальними дисциплінами, як «Організація судових та правоохоронних органів», 

«Теорія держави та права» та іншими. За своїми джерелами спецкурс 

«Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні» дозволить 

студентам глибше засвоїти інші юридичні дисципліни: адміністративне право і 

процес, цивільне право і процес та інші правові дисципліни. Безперечно, 

запропонований спецкурс відображає сучасні тенденції підготовки 

високоосвічених правознавців, здатних глибоко пізнавати складні правові явища, 

володіти сучасними методами аналізу правовідносин, які стосуються базових 

конституційних категорій, що вивчаються в навчальному курсі «Конституційне 

право України», що є головним завданням під час навчання отримати необхідні 

теоретичні та практичні знання і таким чином з'ясувати складний механізм 

функціонування конституційного правосуддя в Україні, виділяючи за особливими 

ознаками, формою і сутністю конституційне судочинство як окремий вид 

юридичного процесу.  

Самостійна робота є важливою частиною навчальної роботи у ВНЗ. Вона 

допомагає студентам виробити навички творчого підходу до вивчення та аналізу 

нормативно-правових актів та їх застосування у навчальній і практичній 

діяльності. 

Мета самостійної роботи – поглибити, закріпити й узагальнити знання, 

виявити здатність їх застосувати у практичній діяльності. 

 

 



  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- предмет і метод конституційного судочинства України;  

- положення Конституції України;  

- основні закономірності сприймання процесу правотворення. 

Уміти:  

- вільно володіти поняттями, які увійшли до теоретико-методологічного 

арсеналу загальнолюдської правової культури; 

- використовувати в суспільному житті функції конституційного контролю 

за правомірністю законів та інших нормативно-правових актів; 

- дотримуватись у своїй діяльності принципів конституційного правосуддя 

і спрямувати їх на досягнення непорушності конституційного 

правопорядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Тема  Денна форма 

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

Лекц. Семін. Сам. Лекц. Семін. Сам. 

1 Конституція і 

конституційна юрисдикція 

в Україні 

2 2 10 0,5 - 16 

2  Судова влада та її 

здійснення 

Конституційним Судом 

України 

2 2 10 0,5 - 16 

3 Статус і реалізація 

повноважень Суддів 

Конституційного Суду 

України 

4 4 10 - - 16 

4 Конституційний судовий 

процес: принципи і форми 

здійснення судового 

контролю за 

конституційністю 

нормативно правових 

актів. Стадії розгляду 

конституційного 

судочинства  

6 8 14 2 3 24 

5  Стадії і форми 

конституційного 

судочинства – умова 

забезпечення 

об’єктивного, повного і 

всебічного розгляду 

конституційних подань та 

конституційних звернень 

4 2 10 1 1 10 

 Усього годин 18 18 54 4 4 82 



  

 

ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 

Тема. Конституція і конституційна юрисдикція в Україні 

Мета: засвоїти основні поняття, що складають предмет Конституційного 

судочинства України. 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття конституційної юрисдикції. Конституційне правосуддя – підгалузь 

конституційного права і законодавства. Конституційно-правова природа 

конституційного правосуддя, форми реалізації. Конституційний контроль і 

офіційне тлумачення Конституції та законів України в механізмі конституційного 

правосуддя. Спрямованість конституційної юрисдикції на охорону Конституції 

України, забезпечення її верховенства в правовій системі України. 

Співвідношення конституційної юрисдикції з іншими юрисдикціями у сфері 

реалізації судової влади. Організація конституційного правосуддя в зарубіжних 

країнах. 

Завдання до теми 

Під проведення семінарського заняття студенти беруть участь в обговоренні 

таких питань: 

- предмет конституційного судочинства України; 

- джерела конституційного судочинства України; 

- метод конституційного судочинства України; 

- норми конституційного судочинства України. 

Контрольні питання 

1. Роз'ясніть предмет розгляду у конституційному правосудді. 

2. Розкрийте зміст поняття конституційного контролю. 

3. Охарактеризуйте відмінність розгляду справ у конституційному правосудді 

стосовно загальних принципів правосуддя. 

4. Висвітліть наукові джерела предмета конституційного правосуддя і 

законодавчі акти судово-конституційного права. 



  

 

Література: [1, с.12 – 18; 2, с.33 – 4; 5; 15]. 

Зміст самостійної роботи 

1. Які ознаки характеризують конституційне правосуддя в системі 

конституційного права як особливого виду судової влади, що має окрему сферу 

конституційно-правових відносин, і якою є його законодавча основа? 

2. У чому полягає специфіка конституційно-правового регулювання 

організацій і діяльності конституційного правосуддя і як визначається 

інституціональна форма конституційного правосуддя? 

3. Законодавство про конституційне правосуддя і основні тенденції його 

розвитку. 

4. Наука про конституційне правосуддя і основні напрями її формування і 

розвитку. Що складає предмет вивчення конституційного правосуддя? 

 

Питання для самоперевірки 

1. Роз’ясніть предмет розгляду у конституційному правосудді. 

2. Розкрийте зміст поняття конституційного контролю. 

3. Охарактеризуйте відмінність розгляду справ у конституційному правосудді 

стосовно загальних принципів правосуддя. 

4. Що означає прийнятність для розгляду справ суб'єктів права звернення до 

конституційного правосуддя? 

Література: [1, с.12 – 18; 2, с.33 – 4; 5; 15]. 

Семінарське заняття № 3 – 4 

Тема.  Судова влада та її здійснення Конституційним Судом України 

Мета: дати необхідні знання студентам щодо загальної характеристики 

здійснення судової влади Конституційним Судом, визначити місце і роль  судової 

влади у механізмі української держави. 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття і зміст судової влади, її роль у забезпеченні верховенства права і 

верховенства Конституції України. Політико-правова природа Конституційного 

Суду України. Конституційний Суд України в системі органів судової влади. 



  

 

Конституційне правосуддя – особливий вид застосування конституційної 

юрисдикції. Незаперечність і неоскаржуваність у реалізації повноважень 

конституційного контролю за конституційністю нормативно правових актів. 

Правова охорона Конституції – головна функція Конституційного Суду України. 

Межі суддівського розсуду у застосуванні судової влади в конституційному 

правосудді. 

Завдання до теми 

Під-час проведення семінарського заняття студенти беруть участь в 

обговоренні таких питань: 

- засади конституційного судочинства; 

- загальні вимоги до форм звернень; 

- процедурні правила розгляду справ у Конституційному Суді. 

Контрольні питання 

1. Порядок формування, склад і статус суддів Конституцій-ного Суду України 

обумовлений функціями і повноваженнями здійснення конституційного контролю 

за актами центральних органів влади та проведення офіційного тлумачення 

Конституції та законів України. 

2. Основні напрями досягнення ефективного і якісного конституційного 

правосуддя – теоретичні та практичні проблеми. 

3. Політико-правова природа організації і діяльності Конституційного Суду 

України визначає межі його компетенції, форми конституційного контролю. 

4. Єдина конституційна юрисдикція належить Конституційному Суду 

України. 

Література: [3, с. 57 – 69; 4, с. 17 – 31; 15; 22]. 

Зміст самостійної роботи 

1. Який зміст має конституційна категорія – єдина конституційна юрисдикція 

у розумінні інституту судової влади? 

2. Яким чином розмежована компетенція Конституційного Суду та судів 

загальної юрисдикції? 



  

 

3. Висвітліть політико-правову природу  конституційного правосуддя, порядок 

формування і організацію діяльності Конституційного Суду України, статус 

суддів та особливості їх кваліфікаційної діяльності. 

4. Що означає безпосередній та попередній контроль, яка специфіка його 

проведення в окремих сферах застосування конституційної юрисдикції? 

5. Чи притаманні Конституційному Суду України судова нормотворчість, 

судовий розсуд і правова новелізація конституційних норм? 

Питання для самоперевірки 

1. Роль Конституційного Суду України у суспільній і державній діяльності. 

2. Принципи побудови, формування складу і застосування компетенції 

Конституційним Судом України. 

3. Структурна організація і функціонування колегій, пленарного складу та 

суддів Конституційного Суду України.  

4. Правова природа Регламенту Конституційного Суду України; акти, їх види і 

порядок підготовки та прийняття. 

Література: [3, с. 57 – 69; 4, с. 17 – 31; 15; 22]. 

 

Семінарське заняття № 5 – 6 

Тема. Статус і реалізація повноважень Суддів Конституційного Суду 

України. Механізм конституційної юрисдикції у виконанні завдань охорони 

Конституції 

Мета: з’ясування студентами порядку формування Конституційного Суду 

України та підбір і призначення Суддів, функцій та повноважень Судді 

Конституційного Суду та перевірка конституційності законів та інших 

нормативно-правових актів. 

Короткі теоретичні відомості 

Соціальні та матеріально-фінансові умови забезпечення суддів як гарантія 

їх незалежності. Офіційне тлумачення Конституційним Судом України норм 

Конституції та законів України. Розв'язання спорів щодо правозастосування 

(прямої дії) норм Конституції України та конституційно-правових конфліктів. 



  

 

Завдання до теми 

На семінарському занятті студенти обговорюють такі питання: 

- загальні та спеціальні елементи статусу Судді Конституційного Суду 

України; 

- соціальні та матеріально-фінансові умови забезпечення суддів як 

гарантія їх незалежності; 

- перевірка конституційності міжнародно-правових договорів та 

конституційний контроль за порушення Конституції (імпічмент). 

Контрольні питання 

1. Зміст і межі застосування конституційної юстиції та форми перевірки 

конституційності нормативних актів. 

2. Конституційний контроль у сфері забезпечення і захисту прав і свобод 

людини і громадянина. 

3. Правові позиції в рішеннях і висновках Конституційного Суду України. 

4. Види і обсяг проведення Конституційним Судом тлумачення норм 

Конституції України і правовий інститут взаємодії з міжнародним правом. 

Література: [5, с. 98 – 112; 6, 53 – 62; 21]. 

Зміст самостійної роботи 

1. Які вимоги встановлені чинним законодавством до конституційних подань і 

конституційних звернень? 

2. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 

3. Форми з'ясування конституційності при розгляді конституційних подань та 

конституційних звернень. 

4. Що означає попередній конституційний контроль і як здійснюється 

наступний? 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає особливість конституційного контролю на окремих видах 

предмета  конституційного провадження? 

2. Яким чином перевіряється конституційність діяльності органів державної 

влади? 



  

 

3. Як реалізується основне завдання конституційного правосуддя виявляти  

конституційність нормативних актів? 

4. Чи можна шляхом прийняття рішень і висновків Конституційного Суду 

заповнювати прогалини у законодавстві, (а обов'язковістю цих актів 

встановлювати імперативність вимог для органів державної влади і громадян? 

Література: [5, с. 98 – 112; 6, 53 – 62; 21]. 

 

Семінарське заняття № 7 – 8 

Тема. Конституційний судовий процес: принципи і форми здійснення 

судового контролю за конституційністю нормативно-правових актів. Стадії 

розгляду конституційного судочинства 

Мета: дати студентам знання щодо предмету, обсягу правового 

регулювання конституційного судочинства та структури конституційного 

судового процесуального права. Принципи конституційного судочинства. 

Короткі теоретичні відомості 

Внесення конституційних клопотань (подань та звернень) суб'єктами права. 

Попередня експертиза та дотримання вимог закону щодо конституційних подань і 

звернень. Прийняття конституційних клопотань до розгляду в Конституційному 

Суді. Підготовка судової справи до розгляду. Розгляд судових справ у колегіях, 

розгляд на пленарних засіданнях Суду (в т. ч. письмові провадження). 

 

Завдання до теми 

Під-час проведення семінарського заняття студенти беруть участь в 

обговоренні таких питань: 

- принципи конституційного судочинства; 

- суб'єкти конституційного судочинства; 

- правила розгляду справ у Конституційному Суді України; 

- прийняття підсумкових рішень і  висновків за результатами дослідження 

судових справ. 

 



  

 

Контрольні питання 

1. Поняття, особливості та принципи конституційного судочинства. Наукова 

доктрина конституційного судочинства. 

2. Суб'єкти права подання та звернення до Конституційного Суду України, їх 

процесуальний статус. Інші учасники судочинства. 

3. Розгляд справ у  колегіях та на пленарному засіданні Конституційного Суду 

України. Процесуальні акти щодо розгляду справ. 

4. Порядок складання справи за конкретними конституційними поданнями та 

зверненнями. Особливості проведення судочинства щодо законів про внесення 

змін до Конституції України. 

Література: [1, с. 170 – 172; 2, с. 66 – 71; 5, с. 84 – 89; 15; 16]. 

Зміст самостійної роботи 

1. У чому полягає особливість конституційного судочинства і які його 

відмінності від юридичних процесів у судах загальної юрисдикції? 

2. Яка законодавча основа забезпечує конституційне судочинство? 

3. Яка різниця законодавчого і регламентного регулювання у проведенні 

конституційного судочинства? 

4. У чому полягає статус обов'язкових учасників конституційного судочинства 

і чи впливає він на об'єктивний, повний і всебічний розгляд судових справ? 

Питання для самоперевірки 

1. Попередня експертиза та дотримання вимог закону щодо конституційних 

подань і звернень. 

2. Прийнятність питань, які становлять предмет внесення конституційних 

подань і конституційних звернень. 

3.  Які існують види представництва в конституційному судочинстві та 

особливий статус представників органів державної влади? 

4. Які види процесуальних актів конституційного судочинства встановлені 

законодавством? 

5. Які підстави існують для відмови початку конституційного провадження 

або його припинення? 



  

 

Література: [1, с. 170 – 172; 2, с. 66 – 71; 5, с. 84 – 89; 15; 16]. 

Семінарське заняття № 9 – 10 

Тема. Стадії та форми конституційного судочинства – умова 

забезпечення об'єктивного, повного і всебічного розгляду конституційних 

подань та конституційних звернень 

Мета: ознайомити студентів з формами конституційного судочинства та 

з’ясувати об’єктивність всебічної  методології розгляду конституційних звернень. 

Короткі теоретичні відомості 

Діяльність Конституційного Суду України регулюється не тільки 

положеннями розділу ХІІ Конституції України «Конституційний Суд України», а 

й іншими положеннями, зокрема тими, які містяться у розділі VIII «Правосуддя». 

Згідно з нормами цього розділу правосуддя здійснюється виключно судами 

(стаття 124), а також професійними суддями та у визначених законом випадках, 

народними засідателями і присяжними (стаття 127). За Основним Законом в 

Україні діють суди загальної юрисдикції, які становлять певну систему і єдиний 

орган конституційної юрисдикції – Конституційний Суд України. 

Завдання до теми 

На семінарському занятті студенти обговорюють такі питання: 

- поняття і зміст судової влади; 

- правосуддя як діяльність державних органів; 

- як співвідносяться поняття «правосуддя» і «судочинство». 

Контрольні питання 

1. Стадії конституційного судочинства. Процесуальні строки розгляду справ. 

2. У чому полягають особливості конституційного судочинства за  окремими 

категоріями  справ? 

3. Які питання вирішуються суддею – доповідачем у процесі підготовки 

справи до розгляду? 

4. Прецедентний характер правових позицій Конституційного Суду. 

Література: [10, с. 23 – 27; 11 – 14; 18; 20]. 

 



  

 

Зміст самостійної роботи 

1. Поняття і зміст судової влади, її роль у забезпеченні верховенства права і 

верховенства Конституції України. 

2. Політико-правова природа Конституційного Суду України. 

3. Незаперечність і неоскаржуваність у реалізації повноважень 

конституційного контролю за конституційністю нормативно-правових 

актів. 

4. Розмежування предметів відання і повноважень між Конституційним Судом 

і судами загальної юрисдикції. 

5. Практика звернення конституційного правосуддя до міжнародно-правових 

актів та врахування правових позицій Європейського Суду з прав людини. 

Питання для самоперевірки 

1. Особливості правової природи актів Конституційного Суду України. 

2. Спроба трансформації статусу і функцій Конституційного Суду як 

удосконалення конституційного судочинства і забезпечення доступу 

суб'єктів права до правосуддя. 

3. Перспектива запровадження права громадян на «конституційну скаргу». 

4. Проблема обов'язковості та виконання рішень Конституційного Суду 

України. 

Література: [10, с. 23 – 27; 11 – 14; 18; 20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Конституційна юрисдикція як особливий вид застосування конституційного 

правосуддя у сфері конституційно-правових відносин (поняття, сутність, 

форми застосування).  

2. Конституційний контроль (поняття, сутність і форми реалізації) Завдання 

охорони Конституції України.  

3. Система джерел права у здійсненні конституційного правосуддя.  

4. Становлення і розвиток інституту судового конституційного контролю в 

Україні.  

5. Статус Конституційного Суду України (функції, повноваження, 

верховенство у правозастосовчій практиці).  

6. Структура Конституційного Суду України, організація його діяльності.  

7. Політико-правові умови формування складу Конституційного Суду 

України.  

8. Статус Суддів Конституційного Суду України, організаційно-правові 

форми реалізації їх компетенції. 

9. Статус постійних представників Верховної Ради України, Президента 

України та Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України 

(правове регулювання повноважень і обов'язковість залучення до розгляду 

справ). 

10.  Вимоги, які встановлюються для кандидатів на посаду Судді 

Конституційного Суду України, порядок звільнення Судді Конституційного 

Суду України із займаної посади. 

11.  Гарантії незалежності Суддів Конституційного Суду України та підстави 

припинення їх повноважень.  

12.  Обсяг і межі застосування конституційної юрисдикції стосовно конкретних 

справ і предмета їх розгляду.  



  

 

13.  Верховенство права і верховенство Конституції України у конституційному 

правосудді. 

14.  Конституційне правосуддя і внутрішня політика держави.  

15.  Критерії розмежування компетенції Конституційного Суду України і судів 

загальної юрисдикції (предметна і процесуальна підвідомчість).  

16.  Офіційне тлумачення Конституції і законів України важлива сфера 

застосування конституційної юрисдикції.  

17.  Види компетенційних спорів і конституційних конфліктів у реалізації 

компетенції Конституційного Суду України.  

18.  Поняття і види конституційного судочинства.  

19.  Принципи конституційного судочинства (об'єктивність, повнота, гласність, 

доступність).  

Модуль 2 

20.  Стадії конституційного судочинства.  

21.  Суб'єкти права конституційних подань і конституційних звернень.  

22.  Проблема запровадження права громадян на «конституційну скаргу» як 

конституційна гарантія забезпечення прав і свобод людини та громадянина.  

23.  Процесуальні права суб'єктів права, які заявляють клопотання у 

конституційне правосуддя.  

24.  Конституційне клопотання: поняття, зміст, вимоги до його юридичних 

ознак.  

25.  Конституційне звернення: поняття, зміст, порядок оформлення і подання до 

Суду.  

26.  Попередній розгляд конституційних клопотань, його мета і процесуальне 

вирішення.  

27.  Форми розгляду у конституційному провадженні конституційних подань і 

звернень і відповідність їх меті правосуддя.  

28.  Процесуальні права і обов'язки учасників конституційного судочинства. 



  

 

29.  Чи існує судове доказування, з'ясування обставин і змагальність у 

конституційному судочинстві? Як реалізується у сфері конституційної 

юрисдикції принцип «судправа, а не судфактів»?  

30.  Сторони чи учасники конституційного судочинства: принципи спеціалізації 

вимагають уточнення.  

31.  Зміст і види рішень і висновків Конституційного Суду України.  

32.  Правові позиції Конституційного Суду України. Специфіка «відмовних 

актів» Конституційного Суду України з позитивним рішенням.  

33.  Конституційно-правові вимоги до рішень і висновків Конституційного 

Суду України.  

34.  Юридична сила рішень Конституційного Суду України.  

35.  Верховенство (обов'язковість) рішень Конституційного Суду України як 

гарантія їх виконання.  

36.  Окрема думка Судді Конституційного Суду України щодо постановлених 

рішень і висновків.  

37.  Перегляд, роз'яснення, незмінюваність правових позицій прийнятих рішень 

конституційного правосуддя: реалії та перспективи.  

38.  Остаточність, неоскаржуваність і обов'язковість рішень Конституційного 

Суду України.  

39.  Реалізація правової політики держави у рішеннях і висновках 

Конституційного Суду України. 

40.  Статус і реалізація повноважень Суддів Конституційного Суду України. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної дисципліни. При 

цьому викладач керується такими критеріями:  

–  оцінку «ВІДМІННО» заслуговує студент, який виявив усебічні, 

систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно 

виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий 

із додатковою літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінку 

«відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять 

дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі здібності в 

розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «ДОБРЕ» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, 

засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило, оцінку 

«добре» виставляють  студентам, які показали систематичні знання з навчальної 

дисципліни та здатність до їх самостійного поповнення й оновлення в процесі 

подальшого навчання та професійної діяльності; 

– оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання 

та професійної діяльності, який справляється з виконанням завдань, що 

передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. 

Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які допустили похибки у відповіді на 

іспиті, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом 

викладача; 

 – оцінку «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставлять студенту, який виявив вади в знаннях 

основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, який не може продовжувати 

навчання без додаткових занять з відповідної дисципліни. 



  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0– 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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