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Графік консультацій  Очні консультації за призначеним часом 

1. Анотація курсу 

 Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути плідно використані при різних 

правових ситуаціях, відокремлюванні юридично значущих фактів і формуванні 

обґрунтованих правових висновків; самостійній підготовці проектів необхідних актів 

застосування аграрного та екологічного права відповідно до правового висновку зробленого 

у різних правових ситуаціях; наданні консультацій щодо можливих способів захисту 

аграрних та екологічних прав та інтересів у різних правових ситуаціях. 

 

2. Мета та завдання курсу  

Мета викладання курсу -  ознайомити здобувачів з основними положення аграрного та 

екологічного права – двох провідних галузей української системи права, які є комплексними 

і взаємопов’язаними галузями, і сформувати у здобувачів юридичний світогляд, який має 

базуватися на пріоритетності дотримання прав людини і поваги до загальновизнаних 

цінностей.  

     Викладання аграрного та екологічного права передбачає розкриття соціальної суті і 

юридичного змісту відповідних галузей законодавства, взаємозв’язку їх норм, оволодіння 

вмінням їх наукового та практичного  застосування. 

     Завдання курсу:  

Теоретичні:  

      -    забезпечити системність правових знань; 

- допомогти здобувачам засвоїти і закріпити теоретичні знання про принципи, категорії 

і положення науки агарного та екологічного права; 

- навчити здобувачів критично оцінювати і аналізувати чинне аграрне  та екологічне 

законодавство; 

- дати здобувачам знання про предмет, метод, принципи і систему аграрного права, 

джерела аграрного права, елементи аграрних правовідносин; про форми й методи 

регулятивної діяльності держави і органи, які здійснюють державне регулювання 

аграрною сферою; 

- дати здобувачам знання про договірні відносини в сільському господарстві, про 

правовий режим земель сільськогосподарського призначення і правові статуси 

суб’єктів аграрного права; 

- ознайомити здобувачів з основами екологічного права: поняття, принципи, система і 

джерела екологічного права, повноваження органів державного управління в сфері 

екології, функції державного управління в сфері екології, право екологічної безпеки;  

Практичні:  

- навчити методам дослідження різних джерел аграрного та екологічного права: 

нормативно-правових актів, господарських та цивільно-правових договорів, рішень суду; 
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- навчити розв’язувати спори між різними суб’єктами аграрного та екологічного права: 

фізичними особами, юридичними особами, державними органами, органами 

місцевого самоврядування; 

- навчити вирішувати практичні задачі, які постають перед учасниками аграрних та 

екологічних правовідносин: аграрними підприємствами, територіальними громадами, 

органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями  та 

іншими державними органами. 

-  

3. Програмні компетентності та результати навчання  

Компетентності: 

   Загальні:  

     ЗК 2. Знання та розуміння предметної галузі, професії,  основних концепцій, базових 

категорій, юридичних понять здатність використовувати спеціальну літературу у 

професійній сфері;     

     ЗК 7. Здатність розуміти значення інформації в сучасному  суспільстві, відповідально 

ставитися до питань інформаційної безпеки; 

          Фахові: 

    ФК 1. Здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного законодавства; 

     ФК 4. Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального та процесуального права в 

професійній діяльності. 

 

 

Програмні  результати навчання: 

      ПНР 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих 

умов  та обставин; 

      ПНР 5. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 

      ПНР 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і 

діяти  відповідно до рекомендацій; 

       ПНР 10. використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних 

питань з певної теми; 

       ПНР 13. викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст 

основних   питань. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Денна форма навчання  

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

5,5 кредитів /165 

годин 

42 38 85 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/вибіркова 

компонента 

2020/2021 V-VI 081 Право ІІІ Обов’язкова 

 



6. Технічне й програмне забезпечення/ обладнання  

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне забезпечення для 

роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Zoom. 

 

7. Політика курсу: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій.  

 

Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної доброчесності і чітке 

розуміння наслідків її порушення. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 №428-

Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному 

університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній 

та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті 

від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 

07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти 

від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 

Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx


 

 

8. Схема курсу 
Тиждень, 

дата, години 

Тема, план Форма 

навчального 

заняття, 

кількість 

годин 

(аудиторної 

та 

самостійної 

роботи) 

Список 

рекоменд

ованих 

джерел 

(за 

нумераціє

ю розділу 

11) 

Завдання Макси

мальна 

кількіс

ть балів 

Модуль 1. Особлива частина екологічного права 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №1. Правова охорона 

земель 

Використання, відновлення та 

охорона земель. Земля як об’єкт 

правової охорони. Склад 

земельного фонду. Процеси 

приватизації земель. Підстави 

виникнення, суб’єкти, об’єкти, 

зміст та підстави припинення 

земельних правовідносин. 

Поняття, форми та види права 

землекористування. Особливості 

управління в галузі 

використання, відновлення та 

охорони земель. Форми і методи 

охорони земель. Правове 

забезпечення відшкодування 

збитків власникам земель і 

користувачам земель. 
 

Лекція – 4 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення  

  5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №2. Правова охорона 

надр 

Надра як об’єкт правового 

регулювання, використання та 

охорони. Особливості правового 

режиму надр. Фонд надр. 

Законодавство про надра. 

Предмет, принципи і система 

гірничого права. Право власності 

на надра. Суб’єкти, об’єкти, зміст 

права власності на надра. Право 

користування  надрами. 

Геологічна інформація. 

Видобування корисних копалин. 

Управління в галузі 

використання та охорони надр. 

Порушення законодавства про 

надра як підстави 

адміністративної і кримінальної 

відповідальності. 

 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №3. Правова охорона 

водного фонду 

Води як об’єкт правового 

регулювання, використання, 

відновлення та охорони. Склад 

водного фонду. Право власності 

на води. Форми і методи захисту 

права власності на води. Поняття 

та види права водокористування. 

Підстави виникнення, зміни і 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

5 



припинення права 

водокористування. Особливості 

управління в галузі 

використання, відновлення та 

охорони вод. Ведення 

державного водного кадастру. 

Водні правопорушення як 

підстави адміністративної і 

кримінальної відповідальності. 

 

дидактичного 

забезпечення 

 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №4. Правова охорона 

тваринного світу 

Тваринний світ як об’єкт 

правового регулювання 

використання, відтворення та 

охорони. Поняття, предмет, 

принципи і система 

фауністичного права. 

Законодавство про тваринний 

світ. Право власності на 

тваринний світ. Повноваження 

власників тваринного світу. 

Право використання тваринного 

світу. Мисливство та рибальство. 

Управління в галузі 

використання і охорони 

тваринного світу. Червона книга 

України. Практика охорони 

тваринного світу у країнах ЄС.  

Відповідальність за порушення 

фауністичного законодавства. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

4 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №5. Правова охорона 

лісового фонду 

Ліс як об’єкт правового 

регулювання використання, 

відтворення та охорони. Лісовий 

фонд України. Лісові 

ресурси,Корисні властивості 

лісів. Групи лісів. Поняття, 

предмет, принципи і система 

лісового права. Захист прав 

суб’єктів лісових правовідносин. 

Право власності на ліси. Право 

лісокористування та його види. 

Культурно-оздоровче, 

рекреаційне, спортивне, 

туристичне, науково-дослідне 

лісокористування. Управління в 

галузі використання, відтворення 

та охорони лісів. Зміст правової 

охорони лісів. Порушення 

лісового законодавства як 

підстава для кримінальної та 

адміністративної 

відповідальності. 

 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 9 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

4 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №6. Правова охорона 

рослинного світу 

Рослинний світ як об’єкт 

охорони, використання і 

відтворення. Об’єкти рослинного 

світу. Законодавство про 

рослинний світ. Право власності 

на рослинний світ. Право 

використання об’єктів 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 9 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

4 



рослинного світу. Підстави та 

умови припинення права 

використання тваринного світу. 

Управління в галузі 

використання, відтворення і 

охорони рослинного світу. 

Ведення обліку рослинного світу. 

Правове забезпечення охорони 

рослинного світу. Майнова 

відповідальність за заподіяні 

збитки. Кримінальна і 

адміністративна 

відповідальність. Практика та 

досвід країн Європейського 

Союзу притягнення до 

кримінальної відповідальності за 

заподіяну шкоду рослинному 

світу. 

 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №7. Правова охорона 

атмосферного повітря 

Атмосферне повітря як об’єкт 

правового регулювання охорони 

та використання. Законодавство 

про охорону атмосферного 

повітря. Атмосфероохоронні 

відносини : поняття, види, 

підстави виникнення, зміст та 

припинення. Правове 

регулювання використання 

атмосферного повітря. 

Особливості управління в галузі 

охорони і використання 

атмосферного повітря. 

Нормативи і стандарти в галузі 

охорони атмосферного повітря. 

Порушення в галузі охорони 

атмосферного повітря як 

підстави юридичної 

відповідальності. Порівняння 

охорони повітря в України з 

країнами Європейського Союзу. 

Норми охорони повітря в країнах 

ЄС. 

 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

література

: 1,9,12; 

Додаткова 

література

:14,19,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

4 

Всього за 1 модуль 90 год., з них: лекції – 16 год, сем. заняття – 14 год, сам. робота – 60 год. 

Модуль 2. Особлива частина аграрного права 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №8. Правове регулювання 

переходу до ринкових відносин 

в АПК 

Етапи земельної і аграрної 

реформи. Розпаювання земель і 

майна КСП. Утворення нових 

організаційно-правових форм 

господарювання в аграрному 

секторі. Створення ринкових 

механізмів. Діяльність банків 

щодо кредитування аграрного 

сектору. Діяльність бірж щодо 

реалізації продукції. Інноваційні 

технології в аграрному секторі. 

Правове регулювання 

надходження інвестицій. 

 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до Тема №9. Правове забезпечення Лекція – 2 Основна Опрацювати 5 



розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

соціального розвитку села 
Поняття соціального розвитку 

села. Правовий режим об’єктів 

соціальної сфери села . Правове 

забезпечення наукових 

досліджень та підготовки кадрів 

для села. Правове регулювання 

житлового будівництва на селі. 

Правове регулювання шляхового 

будівництва в сільській 

місцевості. Правове забезпечення 

культурно-побутового та 

спортивно-оздоровчого 

обслуговування жителів села. 

Проблеми газифікації, 

електрифікації сільських 

населених пунктів, забезпечення 

їх якісною водою, теплом. 

Альтернативні джерела енергії. 

 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №10. Правове 

регулювання окремих видів 

сільськогосподарської 

діяльності 

Правове регулювання 

тваринництва. Вирощування 

крупної рогатої худоби, 

свинарство та вівчарство. 

Молочна галузь виробництва. 

Правове регулювання 

рослинництва. Вирощування 

зернових культур і технічних 

культур. Вплив біотехнологій на 

аграрну галузь. Інноваційні 

технології. Правове регулювання 

використання передових 

досягнень науки.  
 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 9 

год. 

Основна 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

4 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №11. Правове 

забезпечення якості 

сільськогосподарської 

продукції 

Державне забезпечення 

безпечності та якості харчових 

продуктів. Повноваження 

Санітарної служби. 

Повноваження Ветеринарної 

служби. Лабораторії, що 

проводять оцінку безпечності і 

якості продуктів. Права та 

обов’язки виробників продукції і 

продавців (постачальників). 

Державне регулювання 

безпечності та якості продуктів. 

Вимоги до виробництва харчових 

продуктів. Правила забою 

тварин. Обіг харчових продуктів. 

 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 8 

год. 

Основна 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

4 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №12. Охорона довкілля в 

сільському господарстві 

Правове регулювання заходів 

щодо охорони довкілля в 

сільському господарстві: під час 

обробки земель, при виробництві 

продукції, її зберіганні і 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

Основна 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

4 



транспортуванні. Державні 

випробування та державна 

реєстрація пестицидів та 

агрохімікатів. Вимоги до 

виробництва, транспортування, 

зберігання, застосування, 

утилізації, знищення та 

знешкодження пестицидів та 

агрохімікатів. Відповідальність 

за порушення законодавства про 

пестициди та агрохімікати.  

 

год. і ресурси: 

21,24,28. 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №13. Державна підтримка 

розвитку аграрного сектору в 

Херсонській області 

Особливості клімату та 

географічного положення 

Херсонської області. 

Специфічність умов щодо 

вирощування аграрної продукції. 

Показники сільського 

господарства Херсонської 

області. Стратегія розвитку 

аграрного сектору Херсонської 

області на період 2021-2027 рр. 

Повноваження Міністерства 

розвитку громад та територій 

України в питаннях державної 

регіональної політики. Державна 

стратегія регіонального розвитку 

на період до 2027 року в частині 

розвитку сільських територій. 

Роль Департаменту розвитку 

сільського господарства та 

зрошення Херсонської ОДА в 

питаннях узгодження програм 

підтримки аграрних 

товаровиробників. Обласна 

цільова програма розвитку 

харчової та переробної галузі на 

2020-2025 роки. Програма  з 

аграрного і сільського розвитку 

(АГРО) на період 2020-2025 рр. 

за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID).  

 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

4 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №14. Правове 

регулювання фінансової 

діяльності   

сільськогосподарських 

підприємств 

Поняття фінансової діяльності, її 

правове регулювання. Фінансові 

правомочності агарного 

підприємства. Фінансово-

кредитні відносини аграрних 

підприємств. Оподаткування 

сільськогосподарських 

товаровиробників. Банкрутство 

сільськогосподарського 

підприємства. Договори 

кредитування. Правове 

регулювання експортно-

імпортних операцій суб’єктів 

агробізнесу. Правове 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

література

: 1,3,4,5; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,24,28. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

4 



регулювання здійснення 

іноземних інвестицій в АПК. 

 

Всього за 2 модуль 75 год, з них: лекції – 14 год, сем. заняття – 14 год, сам. робота – 47 год. 

Всього за навчальну дисципліну 165 год: лекції – 30 год, сем. заняття – 28 год, сам. робота – 107 год. 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних 

результатів навчання  

Модуль 1. Особлива частина екологічного права 

Модуль 2. Особлива частина аграрного права 
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо арифметичне 

100 балів протягом семестру та за залік/екзамен 

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі 

знання навчального матеріалу, достовірний рівень 

розвитку умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; “добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє 

застосувати його до розв’язання конкретних 

прикладів та задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні відповіді, допускає 

окремі несуттєві помилки та неточності 

розв’язках; “задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, але 

викладає його не досить послідовно і логічно, 

допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди 

вміє правильно застосувати набуті знання до 

розв’язання конкретних прикладів та задач, 

нечітко, а інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє достатнім 

рівнем необхідних знань, умінь, навичок, 

науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, студент 

виконує письмову роботу та одну тестову, яка є 

допуском до складання іспиту. Головна мета її – 

перевірка самостійної роботи студентів в процесі 

навчання, виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу. При розв’язанні 

задач студент має детально вказувати, яким саме 

був хід його роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і навичок з 

предмету, вирішення сформульованих завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і структурою 

семінарські, практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. Оцінка за 

семінарське, практичне заняття враховується при 



виставлення підсумкової оцінки з дисципліни. 

            

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 

здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх компонент/навчальних 

дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно п.2.2. Порядку. 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9.2  Критерії оцінювання  

Денна форма навчання 

№ Види навчальної діяльності (роботи) Модуль 1 Модуль 2 Сума балів 

1.  Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

   

 - тестування  3 3 6 

 - письмова робота 5 5 10 

 - усне опитування  12 12 24 

 - тощо 3 3 6 

2.  Самостійна робота 7 7 14 

3.  Контрольна робота - - - 

 Поточне оцінювання (разом) 30 30 60 

 Підсумковий контроль 15 25 40 

 Разом балів 45 55 100 

1.  - участь у наукових, науково-

практичних конференціях, 

олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, 

наукової роботи на конкурс; 

  max 10 



- тощо  
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