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64

26

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(32 годин лекцій;
32 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

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

Вивчення навчальної дисципліни має базуватися на знаннях, отриманих студентами під час
опанування ними фундаментальних положень «Теорії держави і права», «Конституційного
права», «Цивільного права», «Господарського права», «Адміністративного права» тощо,
попередні вимоги визначаються інтегральним характером навчальної дисципліни та її
міждисциплінарним дискурсом тобто тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних,
юридичних дисциплін.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни «Трудове право» полягає в усвідомленні студентами значення
норм права, які регулюють різноманітні форми та види трудового права, їх відмінності від
інших норм права; у розумінні зростаючої ролі трудового права в соціальній державі.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення трудового права
Тема 1. Предмет, метод, система, принципи та джерела трудового права
Тема 2. Принципи та джерела трудового права України. Суб’єкти трудового
права. Трудові правовідносини
Тема 3. Забезпечення зайнятості та працевлаштування

Модуль 2. Індивідуальне трудове право
Тема 4. Трудовий договір
Тема 5. Робочий час
Тема 6. Правове регулювання часу відпочинку

Модуль 3. Колективне трудове право. Нагляд та контроль за додержанням
законодавства про працю
Тема 7. Охорона праці. Праця жінок та молоді
Тема 8. Колективний договір. Індивідуальні та колективні трудові спори
(конфлікти)

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми;
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права;
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові
позиції.

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.
- 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

Основна
література:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Інтернет джерела

1.
2.
3.
4.
5.
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Бюлетень законодавства і юридичної практики України: Податкові
спори /за заг.редак. Ф.О. Ярошенко. К.:Юрінком Інтер, 2009. №2. 319с.
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2862-VI / Відомості Верховної Ради України. 2011. № 28 (15. 07. 2011).
Ст. 255.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня:
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001
р. № 163 / Офіційний вісник України. 2001. № 9 (16. 03. 2001). Ст. 352.
Положення про державну службу України з питань праці : затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 /
Офіційний вісник України. 2015. № 21 (24. 03. 2015). Ст. 584
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
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оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих
медичних книжок : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня
2001 р. № 559 / Офіційний вісник України. 2001. № 21 (08. 06. 2001).
Ст. 950.
офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт URL:
http://www.portal.rada.gov.ua
офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України: веб-сайт URL:
http://www.kmu.gov.ua
офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України: веб-сайт URL:
http://www.minjust.gov.ua
офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського: веб-сайт URL: http://www.nbuv.gov.ua
офіційний веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України:
веб-сайт URL: http://www.catalogue.nplu.org. ua

