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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час
опанування ними фундаментальних положень «Трудового права», «Цивільного права»,
«Адміністративного права України», «Кримінального права України», «Господарського права
та господарського процесу»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні студентами значення проблеми захисту
прав і свобод людини і громадянина, у тому числі у сфері праці.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні аспекти трудових спорів
Тема 1. Юридичний зміст категорії «трудові спори»
Тема 2. Класифікація трудових спорів.
Тема 3. Причини виникнення трудових спорів
Модуль 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів
Тема 4. Індивідуальні трудові спори: поняття, предмет, сторони
Тема 5. Розгляд індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах
Тема 6. Судовий розгляд індивідуальних трудових спорів
Тема 7. Особливості розгляду трудових спорів окремих категорій працівників
Модуль 3. Особливості розгляду колективних трудових спорів
Тема 8. Поняття колективних трудових спорів, їх суб’єкти
Тема 9. Процедура розгляду колективних трудових спорів примирною комісією
і трудовим арбітражем
Тема 10. Сприяння Національної служби посередництва та примирення у
вирішенні колективних трудових спорів
Тема 11. Страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового спору
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

застосовувати базові знання в галузі наукових досліджень;
застосовувати базові знання термінології, основних фактів та елементів, знання
класифікацій та категорій, принципів та узагальнень, теорій, моделей, структур.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);

за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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