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Положення про порядок організації і контролю самостійної роботи 

студентів навчально-наукового юридичного інституту, затвердженого вченою 

радою ННЮІ (протокол № 5 від 28.02.2017 р.) визначає індивідуальну роботу 

як форму самостійної роботи. Відповідно до п. 3.2. Положення індивідуальна 

робота передбачає можливість вибору студентом з переліку чи за 

рекомендацією викладача для персонального опрацювання завдання для 

виконання. В змісті таких завдань може бути робота з підручником, 

нормативно-правовим актом (зокрема, конспектування за заданою тематикою, 

підготовка повідомлення), практичні завдання, схематичні завдання, написання 

рефератів, доповідей, есе, аналіз нормативно-правових актів тощо. 

Індивідуальна робота є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи практичного характеру у 

формі виконання індивідуального завдання. Завдання для індивідуальної 

роботи є частиною навчально-методичного забезпечення дисципліни та 

готуються керівником навчальної дисципліни до початку семестру та 

затверджуються на засіданні кафедри. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом 

науково-педагогічних працівників.  

Мета індивідуальної роботи – самостійне, додаткове осмислення 

програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування студентом знань з навчальної 

дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи.  

 

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в 

кредитно-модульній системі підготовки фахівців» індивідуальні завдання 

студентів з цивільного права включають: 

 реферат за вузько - спеціальною проблематикою; 

 складання списку бібліографічних джерел; 

 складання термінологічного словника; 

 анотація наукових поглядів. 

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з 

викладачем, який проводить семінарські заняття. Студент обирає одну із тем 

навчальної дисципліни та вид індивідуального завдання. Організацію, контроль 

та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює викладач, 

який веде практичні заняття. За індивідуальну роботу студент має можливість 

отримати максимально 5 балів. 

Виконані індивідуальні завдання за тематикою дисципліни слід подавати 

студентами на семінарські заняття, на яких розглядаються відповідні 

теми. Подача виконаних індивідуальних завдань в кінці семестру допускається 

виключно з дозволу викладача. 



Індивідуальне завдання «Складання списку бібліографічних джерел за 

темою дисципліни» виконується студентом шляхом опрацювання навчальних 

та наукових джерел (статей, тез, монографій, авторефератів тощо) та 

нормативно-правої бази, якою регулюються відносини з обраної теми 

дисципліни та їх оформлення, відповідно до загальноприйнятих вимог. 

 

Індивідуальне завдання «Складання термінологічного словника» 

повинно містити не менше 20 термінів за однією із тем навчальної дисципліни 

для висвітлення яких студент працював навчальні та наукові джерела (статті, 

монографії, автореферати тощо) та нормативно-правові акти(закони, підзаконні 

нормативно-правові акти тощо). Біля кожного терміну необхідно вказати   

джерело і номер відповідної сторінки. 

 

Індивідуальне завдання «Анотація наукових поглядів» – це підбір 3-5 

наукових статей, які торкаються проблематики, обраної студентом теми і їх 

анотація студентом. До роботи додаються ксерокопії анотованих статей. 

 

Тематика індивідуальних завдань за видами робіт: 

 складання списку бібліографічних джерел; 

 складання термінологічного словника; 

 анотація наукових поглядів. 

 

МОДУЛЬ1 (осінній семестр) 

 

1. Цивільне право України як галузь права. 

2. Принципи цивільного права. 

3. Цивільне (приватне) право зарубіжних країн. 

4. Фізична особа як учасник цивільних правовідносин. 

5. Юридична особа як учасник цивільних правовідносин. 

6. Цивільно-правова відповідальність. 

7. Правочини: поняття, види, умови дійсності. 

8. Захист суб’єктивних цивільних прав та інтересів. 

9. Поняття, види та зміст цивільних правовідносин. 

10. Джерела цивільного права України. 

11. Об’єкти цивільних правовідносин. 

12. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. 

13. Строки в цивільному праві. 

14. Представництво. Довіреність. 

15. Цивільне право як наука та навчальна дисципліна. 

 



МОДУЛЬ2 (весняний сместр): 

 

1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи. 

2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 

фізичної особи. 

3. Загальні положення про право власності та інші речові права. 

4. Підстави набуття та припинення права власності. 

5. Право спільної власності. 

6. Право власності на землю (земельну ділянку) та право власності на 

житло. 

7. Речові права на чуже майно. 

8. Захист права власності. 

9. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 

10. Авторське право. 

11. Суміжні права. 

12. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 

промисловий зразок. 

13. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг.  

14. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення та інші об’єкти 

інтелектуальної власності. 

15. Загальні положення про спадкування. Спадковий договір. 

16. Спадкування за заповітом та законом. 

17. Здійснення права на спадкування. 

 

Тематика рефератів, які пропонуються до індивідуального виконання, 

розміщена у розділі «Тематика та зміст семінарських занять» даних 

Методичних вказівок. Використання даної форми індивідуальної роботи 

забезпечує формування у студентів самостійного мислення та логічності 

застосування наявного фактичного матеріалу. 

Під час оцінки результативності написання реферату враховується 

наявність власного бачення щодо розуміння винесеної для опрацювання 

тематики. Загальний обсяг реферату повинен становити 10-12 сторінок. 

Реферат складається із «Вступу», основної частини, «Висновків». У кінці 

додається «Список використаних джерел», на початку «Зміст» із нумерацією 

сторінок структурних частин. 

У «Вступі» розкривається мета дослідження, відображається актуальність 

теми, дається характеристика напрацювань по даній темі. Основна частина має 

бути виконана у вигляді одного розділу. Виклад матеріалу повинен бути 



систематизованим, чітким, лаконічним та логічним. У «Висновках» слід 

висвітлити результати проведеного автором дослідження. Список використаних 

джерел подається в алфавітному порядку і має налічувати не менше ніж 5 

джерел з яких не менше 3-х за останні три роки. 

Об’єм «Вступу» – одна сторінка, основної частини – до восьми сторінок, 

«Висновки» –– одна сторінка. 

 

 

 

 

 


