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ВСТУП

Контрольні  роботи  з  навчальної  дисципліни  «Адміністративна

відповідальність» виконуються з метою закріплення та поглиблення теоретичних

знань  і  вмінь  студента  з  навчального  матеріалу,  винесеного  на  самостійне

опрацювання.

Досягнення  мети  сприятиме  засвоєнню  в  повному  обсязі  навчальної

програми,  формуванню  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої

професійної  якості  юриста,  сутність  якої  полягає  в  умінні  систематизувати,

планувати та контролювати свою діяльність.

Завдання контрольної  роботи  студентів  з  навчальної  дисципліни

«Адміністративна відповідальність»  засвоєння,  закріплення та систематизація‒

відповідних знань, а також застосування їх на практиці.

Для успішного виконання контрольної роботи студенти повинні 

знати:

– основні  теоретико-правові  положення  інституту  адміністративної

відповідальності;

– систему та структуру чинного законодавства України про адміністративні

правопорушення, зокрема КУпАП;

– характеристику  юридичних  складових  окремих  адміністративних

проступків;

– загальні правила накладення адміністративних стягнень;

– особливості  адміністративної  відповідальності  окремих  категорій

суб’єктів;

– адміністративно-юрисдикційні  повноваження  державних  органів

(посадових осіб);

– порядок  здійснення  провадження  у  справах  про  адміністративні

правопорушення та заходи його забезпечення.



1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконану  контрольну  роботу  студент  заочної  форми  навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студенти вибирають, виконують і захищають контрольну роботу за однією

із  запропонованих  тем  за  останньою  цифрою  номера  залікової  книжки.

Наприклад,  остання  цифра  вашої  залікової  книжки  «0».  Отже,  ви  вибираєте

варіант  № 10.  Якщо остання  цифра вашої  залікової  книжки «7»,  то  вибираєте

варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Студент  у  контрольній  роботі  показує  своє  уміння  творчо  і  самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами  з  вибраної  проблеми.  Водночас  важливо  не  тільки  проаналізувати

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

Під  час  підготовки  відповідей  на  питання  контрольної  роботи  студент

повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які  перелічені в

списку  літератури.  У  контрольній  роботі  потрібно  викласти  основний  зміст

відповідей на поставлені питання. Зо кожного питання необхідно зробити стислий

висновок. 

Контрольна  робота  оцінюється  за  викладеним  змістом  і  вмінням  автора

аналізувати  та  систематизувати  навчальний матеріал.  Кожна контрольна робота

повинна мати таку структуру:

–  вступ  –  необхідний  елемент  кожної  роботи,  у  якому  обґрунтовується

актуальність і важливість теми, її місце в системі навчального курсу та значення; 

–  основна  частина  –  містить  основні  положення  теми,  дає  переконливе

уявлення про виконану роботу;



– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи;

–  список  використаних  джерел  –  студент  має  обов’язково  посилатися  на

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Обсяг контрольної роботи – 15 20 сторінок друкованого тексту, відповідно‒

вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають бути поля:

верхнє,  нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи Tіmes New

Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,

«СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,  «ДОДАТКИ»  друкують  великими

літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами

(крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять.

Наприкінці  роботи  потрібно  вказати  ті  навчальні  посібники,  які  були

використані під час написання контрольної роботи.

2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ



Варіант 1 Адміністративно правові методи реалізації виконавчої влади‒

1. Розкрийте зміст питань:

‒ Економічні методи управління: поняття та загальна характеристика.

‒ Співвідношення адміністративних та економічних методів управління. 

2. Ознайомтеся  з  положеннями Закону України «Про надзвичайний стан»

від  26.06.1992  р.  і  випишіть  адміністративно-попереджувальні  заходи,  що

передбачаються його нормами.

Література: [1, с. 8; 4, с. 15; 9, с. 7].

Варіант  2 Адміністративний примус у  діяльності  органів  виконавчої

влади

1. Розкрийте зміст питань:

 ‒ Адміністративне  затримання:  характеристика  та  правові  підстави

застосування. 

 ‒ Мета,  підстави  й  умови  застосування  заходів  адміністративного

припинення. 

2. Проаналізуйте юридичну ситуацію, за якою 15-річний Кравченко В. О. о

23  годині,  розбивши  вітрину  кіоску,  викрав  звідти  пляшку  лікеру  та  коробку

цукерок «Київ вечірній». Дайте відповідь, чи можна до нього застосовувати такий

захід адміністративного припинення як адміністративне затримання. 

Література: [5, с. 11; 15, с. 3 4; 18, с. 176].‒

Варіант 3 Поняття й основні ознаки адміністративної відповідальності

1. Розкрийте зміст питань:

 ‒ Загальна  характеристика  законодавства  про  адміністративну

відповідальність і проблеми його реформування на сучасному етапі. 

 ‒ Суб’єкти адміністративної відповідальності.

2. Наведіть  статті  КУпАП,  положення  яких  необхідно  аналізувати  та

враховувати, вирішуючи питання про відповідальність: 

а) за дрібне хуліганство з боку військовослужбовця; 



б) за вчинення дрібного розкрадання 15-річною особою; 

в)  за  незаконне  зберігання  17-річною  особою  наркотичних  засобів  у

невеликих розмірах; 

г)  за  використання  посадовою  особою  в  особистих  цілях  транспорту,

наданого їй у службове користування; 

д) за неявку на виклик до військового комісаріату без поважних причин.

Література: [2, с. 13; 12, с. 5; 19].

Варіант  4 Адміністративне  правопорушення:  поняття  та  юридичний

склад

1. Розкрийте зміст питань:

‒Види ознак складу адміністративних правопорушень: постійні та змінні,

родові та одиничні. 

‒Види  юридичних  складів  адміністративних  правопорушень  за  ступенем

суспільної небезпеки, за характером шкоди, за суб’єктом проступку, за структурою

складу, за особливостями конструкції.

2. Прийміть рішення стосовно ситуації, що склалася. 

Група студентів  вирушила в  похід  за  одним із  маршрутів,  позначених на

туристичній карті. На третій день шляху вони зайшли у великий лісовий масив,

який перетинало багато річок. Студенти почали ловити рибу, збирати ягоди, але

згодом  були  затримані  працівниками  заповідника,  на  території  якого,  як

з’ясувалось,  вони  опинилися.  Студентів  затримали,  бо  в  межах  заповідника

забороняється  рибалити,  збирати  ягоди,  розпалювати  багаття.  Однак  студенти

йшли за маршрутом, який не був позначений на карті, як заповідна зона. 

Дайте  відповідь,  чи  підлягають  студенти-туристи  адміністративній

відповідальності. Обґрунтуйте свою відповідь.

Література: [3, с. 17; 11, с. 5; 21, с. 55].

Варіант 5 Система адміністративних стягнень 

1. Розкрийте зміст питань:



 ‒ Видворення  іноземців  за  межі  України  як  захід  адміністративного

стягнення. 

 ‒ Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 241 КУпАП).

2. Серед  наведених  адміністративних  правопорушень  зазначте

правопорушення у галузі торгівлі та підприємницької діяльності: 

а) азартні ігри; 

б) приставання до іноземних громадян з метою купівлі в них речей; 

в) недобросовісна конкуренція;

г) порушення правил про валютні операції; 

д) неправомірні угоди між підприємцями; 

е) випуск у продаж нестандартної продукції; 

є) утримання громадянами м’ясоїдних хутрових звірів; 

ж) порушення громадянами порядку придбання або продажу вогнепальної

зброї.

Література: [6, с. 3; 17, с. 98].

Варіант 6 Загальні правила накладення адміністративних стягнень 

1. Розкрийте зміст питань:

‒Строки погашення накладеного адміністративного стягнення. 

‒Покладення  обов’язку  відшкодування  збитків,  заподіяних  у  результаті

вчинення адміністративного правопорушення.

2. Присутність особи, яка притягується до відповідальності, є обов’язковою

під час розгляду справ: 

а) про самогоноваріння; 

б) про дрібне розкрадання державного майна; 

в) про порушення тиші в громадських місцях; 

г) про порушення правил утримання собак; 

д) про торгівлю в невстановлених для цього місцях

Література: [1, с. 10; 8, с. 7; 22, с. 19].



Варіант  7  Адміністративні  правопорушення  на  транспорті,  у  галузі

шляхового господарства та зв’язку 

Розкрийте зміст питань:

 ‒ Характеристика  правопорушень,  учинених  пішоходами,  пасажирами,

велосипедистами й іншими учасниками дорожнього руху.

 ‒ Юридичний аналіз окремих правопорушень на транспорті.

Література: [3, с. 8; 10, с. 4 6; 20, с. 31].‒

Варіант  8  Адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на

громадський порядок  

1. Розкрийте зміст питань:

‒Виготовлення,  зберігання  самогону  та  придбання  самогону  як

правопорушення проти громадського порядку.

‒Розпивання  спиртних  напоїв  і  поява  у  стані  сп’яніння  в  громадських

місцях, азартні ігри як правопорушення проти громадського порядку.

2. Визначте адміністративні проступки, які відповідно до КУпАП належать

до таких, що посягають на громадський порядок: 

а) порушення порядку під час судового засідання; 

б) порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони; 

в) пошкодження таксофонів; 

г) публічні заклики до невиконання вимог працівників міліції; 

д) гадання у громадських місцях; 

е) зберігання самогонного апарата; 

є) порушення правил адміністративного нагляду; 

ж) порушення правил пожежної безпеки. 

Література: [7, с. 4; 16, с. 25; 22, с. 80].

Варіант  9  Адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на

встановлений порядок управління 

1. Розкрийте зміст питань:



‒Порушення законодавства про загальний військовий обов’язок і військову

службу  як  адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на  встановлений

порядок управління. 

‒Порушення законодавства про вибори як адміністративні правопорушення,

що посягають на встановлений порядок управління.

2. Визначте правильні варіанти вирішення справи: 

За керування транспортом у стані сп’яніння лейтенанта міліції    Кругова В.

А. можна притягти до адміністративної відповідальності унаслідок застосування

таких санкцій: 

а) позбавити права керування транспортними засобами строком на 2 роки; 

б) винести попередження; 

в) накласти штраф; 

г) обмежитися накладенням дисциплінарного стягнення.

Література: [13, с. 7; 22, с. 7 9; 23;].‒

Варіант 10 Адміністративні правопорушення у галузі торгівлі, фінансів

і підприємницької діяльності 

1. Розкрийте зміст питань:

‒Порушення  порядку  зайняття  підприємницькою  діяльністю  як

адміністративне  правопорушення  в  галузі  торгівлі,  громадського  харчування,  у

сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності.

‒Порушення  антимонопольного  законодавства  як  адміністративне

правопорушення  в  галузі  торгівлі,  громадського  харчування,  у  сфері  послуг  у

галузі фінансів і підприємницької діяльності.

Література: [2, с. 19; 14, с. 10; 18, с. 201].

Варіант 11 Адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією 

1. Розкрийте зміст питань:



‒Адміністративні стягнення,  що застосовуються за вчинення корупційних

діянь. 

‒Співвідношення  адміністративних  стягнень,  що  застосовуються  за

вчинення  корупційних  діянь  із  системою  адміністративних  стягнень,

передбачених КУпАП.

2. Зазначте,  хто із  перелічених осіб  може бути суб’єктом правопорушень,

пов’язаних з корупцією: 

а) народний депутат; 

б) інспектор ДАІ; 

в) проректор педінституту; 

г) сільський голова

Література: [5, с. 3; 15, с. 7; 18, с. 92].

Варіант  12  Органи,  уповноважені  розглядати  справи  про

адміністративні правопорушення 

1. Розкрийте зміст питань:

‒Поняття  підвідомчості  справ  про  адміністративні  правопорушення.

Родова, видова та територіальна підвідомчість. 

‒Проблеми реформування системи адміністративної юстиції на сучасному

етапі. 

2. Прийміть  рішення  стосовно  ситуації,  що  склалася.  Старший інспектор

ДАІ Печерського РУ ГУМВС у м. Київ, виявивши, що номерний знак мотора в

автомобілі  хмельничанина  Кудрі  В.  С.  підроблено,  склав  протокол  про

адміністративне правопорушення, передбачене ст. 121–1 КпАП України. 

Де має розглядатися справа?

Література: [6, с. 8; 17, с. 36].

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ



1. Адміністративна деліктологія, її поняття та зміст.

2. Адміністративний арешт.

3. Адміністративні  правопорушення,  за  які  накладаються  адміністративні

стягнення місцевими (міськими) судами (суддями).

4. Види адміністративних правопорушень.

5. Види постанов у справі про адміністративні правопорушення.

6. Визначення адміністративно-деліктного права.

7. Визначення правопорушення за адміністративним законодавством.

8. Винність як ознака адміністративного правопорушення.

9. Виправні роботи.

10. Відмінність  адміністративного  правопорушення  від  дисциплінарного

проступку.

11.  Відмінність адміністративного правопорушення від злочину.

12.  Відокремлення  адміністративних  правопорушень  від  злочинів  і

дисциплінарних проступків.

13. Відокремлення  адміністративної  відповідальності  від  інших  видів

юридичної відповідальності.

14. Адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на

яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

15. Адміністративна  відповідальність  іноземних  громадян  і  осіб  без

громадянства.

16. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

17. Адміністративна відповідальність посадових осіб.

18. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність.

19. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності.

20. Вчинення адміністративного правопорушення умисно.

21. Діяння як ознака адміністративного правопорушення.

22. Забезпечення  законності  під  час  застосування  заходів  впливу  за

адміністративні правопорушення.

23. Завдання адміністративного провадження та його принципи.



24. Загальна  характеристика  адміністративних  правопорушень  у  галузі

шляхового господарства.

25. Загальна  характеристика  адміністративних  правопорушень  на

транспорті.

26. Загальна  характеристика  адміністративних  правопорушень  у  галузі

охорони природи.

27. Загальна  характеристика  адміністративних  правопорушень,  які

посягають на власність.

28. Загальна характеристика правопорушень, що посягають на громадський

порядок та громадську безпеку та їх небезпечність.

29. Загальні  правила  накладення  стягнень  за  адміністративні

правопорушення.

30. Запобігання адміністративним правопорушенням.

31. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

32. Заходи  забезпечення  провадження  у  справах  про  адміністративні

правопорушення.

33. Караність як ознака адміністративного правопорушення.

34. Класифікація адміністративних правопорушень.

35. Конкретність адміністративного правопорушення.

36. Конституція  України  щодо  адміністративного  правопорушення  й

адміністративної відповідальності.

37. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім

об’єктом адміністративного правопорушення.

38. Мета накладення адміністративного стягнення.

39. Місце адміністративно-деліктного права в системі права.

40. Можливість  звільнення  від  адміністративної  відповідальності  у  разі

малозначності правопорушення.

41. Накладення  адміністративних  стягнень  у  разі  вчинення  декількох

адміністративних правопорушень.



42. Наявність  об’єкта  зазіхання  як  ознака  адміністративного

правопорушення.

43. Об’єкт адміністративного правопорушення.

44. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

45. Обставини,  що  усувають  адміністративну  відповідальність  (крайня

необхідність, необхідна оборона, неосудність).

46. Обставини,  що  пом’якшують  відповідальність  за  адміністративні

правопорушення.

47. Обставини,  що  обтяжують  відповідальність  за  адміністративні

правопорушення.

48. Обставини,  що  не  припускають  провадження  у  справі  про

адміністративні правопорушення.

49. Обчислення строків накладення адміністративного стягнення.

50. Ознаки адміністративного правопорушення.

51. Оплатне  вилучення  предмета,  який  став  знаряддям  вчинення  або

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення.

52. Органи  та  посадові  особи  уповноважені  розглядати  справи  про

адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на  встановлений  порядок

управління.

53. Органи,  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні

правопорушення, що посягають на охорону природи.

54. Органи,  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні

правопорушення, що посягають на власність.

55. Органи,  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні

правопорушення, що вчинені на транспорті. 

56. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

57. Порядок  оскарження  та  опротестування  постанови  у  справі  про

адміністративне правопорушення.

58. Основні та додаткові адміністративні стягнення.



59. Особливості дисциплінарного провадження у сфері державної служби та

його правові засади.

60. Особливості  накладання  адміністративних  стягнень  за  вчинені

правопорушення в галузі шляхового господарства.

61. Особливості  накладання  адміністративних  стягнень  за  вчинені

правопорушення в галузі охорони природи.

62. Перспективи  розвитку  законодавства,  що  регулює  адміністративну

відповідальність за Концепцією реформи адміністративного права.

63. Повноваження  адміністративних  комісій  щодо  розгляду  справ  про

адміністративні правопорушення.

64. Повноваження виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських рад

щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.

65. Позбавлення спеціального права, наданого певному громадянинові.

66. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду.

67. Поняття адміністративного правопорушення.

68. Поняття адміністративного стягнення.

69. Поняття та підстави адміністративної відповідальності.

70. Поняття складу адміністративного правопорушення.

71. Поняття, зміст виконавчого провадження.

72. Поняття, зміст дисциплінарного провадження.

73. Попередження.

74. Порядок здійснення органами внутрішніх справ провадження у справах

про адміністративні правопорушення.

75. Принципи адміністративної відповідальності.

76. Проблема суспільної небезпечності адміністративного правопорушення.

77. Протиправність як ознака адміністративного правопорушення.

78. Розвиток наукових знань про адміністративні правопорушення.

79. Система адміністративних стягнень.

80. Складові адміністративних правопорушень з постійними і перемінними

ознаками.



81. Співвідношення  складу  адміністративного  правопорушення  і

безпосереднього адміністративного правопорушення.

82. Справи  про  адміністративні  правопорушення,  підвідомчі  органам

внутрішніх справ.

83. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

84. Строк,  після  закінчення  якого  особа  вважається  такою,  що  не  була

піддана адміністративній відповідальності.

85. Строки накладення адміністративного стягнення.

86. Суб’єкт адміністративного правопорушення.

87. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

88. Учасники виконавчого провадження.

89. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки.

90. Характеристика адміністративних правопорушень у галузі зв’язку.

91. Штраф.

92. Юридичний аналіз складових адміністративного правопорушення.

93. Юридична складова адміністративних правопорушень, що посягають на

встановлений порядок управління.

94. Юридичний  склад  правопорушень,  що  посягають  на  громадський

порядок і громадську безпеку.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ



Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  навчальної

дисципліни. Водночас 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 з додатковою

літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять

студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять навчальної 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.  Зазвичай,  оцінка  «добре»

виставляється  студентам,  які  показали  систематичні  знання  з  навчальної

дисципліни та  здібність  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  помилки  у  відповіді,  але

володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях  основного  навчально-програмного  матеріалу  та  допустив  помилки  у

виконанні  передбачених  програмою  завдань.  Зазвичай,  оцінку  «незадовільно»

ставлять  студентам,  які  не  можуть  продовжувати  навчання  та  приступити  до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання знань  студентів  розроблено  на  підставі  «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,



затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року

№ 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», затвердженого

вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену 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

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;



30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна робота студентів передбачає:  участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує з викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  –  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює весь

курс навчальної дисципліни. 
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