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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальна дисципліна «Законодавча база соціально-педагогічної діяльності та 

основи інтелектуальної власності» необхідна для одержання необхідних теоретичних 

знань та розгляд положень, вироблених юридичною думкою щодо соціально-педагогічної 
допомоги, підтримки, захисту та реабілітації всіх категорій дітей і молоді. Освоєння 
нормативно-правової  база в сфері соціального забезпечення, закріпленого системою 
соціального права України. Також одержання необхідних теоретичних знань та розгляд 

законодавства, що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності.  
 
Формат курсу. Змішаний  - курс має супровід на платформі  Elearn.  

 

Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння «Психолого-
педагогічна терапія» та «Педагогіка вищої школи».  

 
Постреквізити: Система загальнотеоретичних знань навчальної дисципліни буде 

використовуватися при засвоєнні галузевих та прикладних навчальних дисциплін. 
Компетентності, набуті студентами під час вивчення дисципліни «Законодавча база 
соціально-педагогічної діяльності та основи інтелектуальної власності» забезпечують умови 
для накопичення правового досвіду та створюють умови для ефективного виконання ними 

своїх професійних обов'язків при здійсненні наукової та практичної юридичної діяльності.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 
Години 

(лекції/ 
семінарські)  

Результати 

навчання  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовий модуль 1. Загальні положення соціального права 

Тема 1. 
Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення, 
поняття та 
загально правова 
характеристика. 

Джерела права 
соціального 
забезпечення. 

2/2 Знати поняття 
та ознаки 

соціального 
захисту та 

соціального 
забезпечення. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-20 
балів  

Тема 2. Поняття 
права соціального 
забезпечення його 

предмет і метод 

2/2 Знати поняття 
права 

соціального 

забезпечення 
його предмет і 

метод 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-20 
балів  

Тема 3. Правове 
регулювання 

функціонування 
соціального 
педагога в сфері 
освіти.  

2/2 Знати 
класифікацію 

принципів права 
соціального 

забезпечення 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-15 

балів  

Тема 5. Основні 
завдання, 
принципи та 

функції 
психологічної 
служби. 

2/2 Знати поняття, 
принципи та 

система права 

інтелектуальної 
власності. 

Джерела права 
інтелектуальної 

власності 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-15 
балів 

Модульний контроль   30 б 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання основ інтелектуальної власності. 

Тема 6. Поняття, 
принципи та 
система права 
інтелектуальної 

власності. 
Джерела права 
інтелектуальної 
власності 

2/2 психолога 
закладу та/або 

установи освіти 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-30 

балів  

Тема 7. Об’єкти 2/2 Вміти Опрацювання Відвідування 



та суб’єкти права 
інтелектуальної 
власності. 
Авторське право 

та види 
інформації.  

охарактеризува
ти основні 
завдання, 

принципи та 

функції 
психологічної 

служби 

теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-20 
балів  

Тема8. 
Розпорядження 
майновими 
правами 

інтелектуальної 
власності.  

2/2 Вміти 
охарактеризува
ти об’єкти та 
суб’єкти права 

інтелектуальної 
власності. 

Авторське право 
та види 

інформації. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-20 

балів  

Модульний контроль   30 б 

Навчальна робота 70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

*  - *  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може  бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn  
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, не оцінюються. Про наявність поважної причини, викладач 

попереджається у  письмовому вигляді у каналі Телеграм студентом 

або підтверджується деканатом. Перескладання окремих тем, 
відбувається згідно графіку консультацій, оприлюдненому на початку 

семестру. 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Дотримання академічної доброчесності с тудентами та 

відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Пропущені заняття підлягають відпрацюванню у відведений для 

консультацій час, згідно графіку, оприлюдненому на початку 
семестру. Відпрацювання полягає в усних відповідях по темі 

пропущеного заняття (4-5 питань)  та виконанні завдань по темі на 

платформі  Elearn. 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 
екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України від «27 » грудня 

2019 р. протокол № 5.  

Рейтинг 

здобувача вищої 

освіти, бали  

Оцінка національна за результати 

складання  

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано  74-89 Добре 

60-73 Задовільно  

0-59 Незадовільно  Незараховано  

 


