
 
 

Відокремлений структурний підрозділ  
«Полтавський фаховий коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Трудове право» 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Право 

Освітній ступінь Фаховий молодший бакалавр 

Викладач   Старостіна Любов Леонідівна 

 

Посада 

Директор коледжу, викладач 

Науковий ступінь, 

категорія 

 

вища 

Педагогічне звання викладач - методист 

Контактний 

тел.: 

 

(0532) 56-01-42 

Е-mаі1 l.l.starostina@nlu.edu.ua 

Робоче місце каб.209, 207 

Статус дисципліни 
обов'язкова  

Мова викладання 
українська 

Курс/семестр 
ІІ курс, 3 семестр 

ІІІ курс, 5 семестр 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

30 годин лекційного матеріалу 

60 годин практичні заняття  

90  годин самостійна робота 

 

 
Циклова комісія 

правових фундаментальних та 

професійно – практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять  аудиторія 216 

Час та місце проведення консультацій кабінет 207 

Кількість кредитів ЄКТС  6 

Форма підсумкового контролю іспит 

Сторінка дисципліни в Інтернеті 

- 



Мета навчальної дисципліни Оволодіння студентами відповідними 

теоретичними знаннями і практичними 

навичками у сфері дії законодавства про 

працю;  вироблення вмінь і навичок 

застосування отриманих знань  у практичній 

діяльності.  

Предмет навчальної дисципліни 
Відносини, що складаються при 

функціонуванні ринку праці у зв'язку з 

безпосередньою діяльністю людей у 

процесі праці та виконання роботи. 

Зміст навчальної дисципліни 

(дидактична структура) 

 

 

 

 

Загальні засади теорії трудового права. 

Суб’єкти трудового права. Трудові 

правовідносини. Соціальний діалог. 

Колективні договори та угоди.  

Правове регулювання зайнятості  

та працевлаштування.Трудовий договір. 

Робочий час. Час відпочинку. Оплата 

праці. Правове забезпечення дисципліни 

праці. Матеріальна відповідальність 

сторін трудового договору. Охорона 

праці. Трудові спори. Нагляд і контроль 

задодержанням законодавства про працю. 

Лінк на дисципліну  https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/index.

php?categoryid=6  

Пререквізити навчальної дисципліни 

 

 

Теорія держави і права, Міжнародний 

захист прав людини, Конституційне 

право, Адміністративне право 

Кореквізити 

 Кримінальне право, Цивільне право 

Постреквізити  

 
Цивільний процес, Процесуальні 

документи в цивільному судочинстві 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=6
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=6


Основні  загальні та фахові 

компетентності 

 

 Загальні:  

ЗК1.Здатність до креативності, 

абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

 ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

професійній діяльності у стандартних та 

нестандартних ситуаціях.  
 ЗК8. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК9. Уміння працювати як самостійно, 

так і в команді. 

 Фахові: 

ФК4.Знання засад і принципів 

національного права, а також змісту 

правових інститутів. 

ФК5.Здатність орієнтуватися у системі 

нормативно-правових актів та знати 

основні правила, методи, прийоми і 

засоби юридичної техніки. 

ФК7.Навички логічного, критичного і 

системного аналізу правових документів. 

ФК12.Навички консультування з 

правових питань. 

ФК 13. Знання структури та стандартів 

правничої професії, а також її ролі у 

суспільстві 

ФК 14. Уміння діяти у дусі поваги до 

юридичної професії 
 

 

 

Програмні результати навчання 

 

ПРН2. Формування компетенцій, знань 

пізнавального та світоглядного значення, 

вмінь і навичок самостійного мислення та 

викладу своїх думок у процесі 

спілкування, у ході вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 12. Оволодіння мистецтвом кадрової 

роботи, знаннями основних 

закономірностей в галузі кадрів, які 

необхідні керівникам для вживання 

комплексних заходів по удосконаленню 

управління організацією, підприємством 

відповідно до нових умов господарського 

розвитку, для виховання у членів 

колективу свідомої дисципліни і 

відповідальності. 

 
 



Загальна система оцінювання участь у роботі впродовж семестру/іспит - 

40/60 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Отримання 30 балів за роботу протягом 

семестру на лекційних, практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи у 

повному обсязі.  

Вітається виконання наукової роботи, 

створення кейсів, написання тез, статей та 

інша робота, що додатково оцінюється в 

межах 10 балів.  

   А саме: 

- систематичність та активність 

роботи на лекціях оцінюється викладачем 

від 0 до 10 балів. Викладачем 

враховується: 

1) відвідування занять; 

2) підготовка до лекції та робота на 

занятті; 

3) самостійне опрацювання окремих 

питань чи виконання завдань, визначених 

викладачем по лекції. 

- 15 б. – здобувач отримує у разі 

відвідування та роботи на практичних 

заняттях. Сюди входять: 

1) усні відповіді на занятті; 

2) виконання практичних завдань у 

зошиті за темою заняття; 

3) підсумкові тестові роботи; 

- 5 б. – здобувач отримує за 

виконання завдань самостійної роботи у 

зошиті, у тому числі виконання завдань 

до підготовки до лекцій; 

- 10 балів – здобувач отримує за 

виконання індивідуальних завдань. 

 

Умовою допуску до іспиту є 

отримання здобувачем 30 балів (та 

виконання курсової роботи, у разі її 

наявності за навчальним планом). 



Політика оцінювання результатів 

навчання та академічна доброчесність 

- під час вивчення дисципліни здобувачі 

мають дотримуватися політики 

академічної доброчесності;  

-  роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-5-10 балів); 

- списування під час самостійних та 

контрольних робіт заборонені (у т. ч. із 

використанням мобільних телефонів, 

планшетів та інших пристроїв); 

- відвідування усіх видів занять є 

обов’язковим (за об’єктивних причин 

навчання може відбуватись індивідуально, 

в дистанційному режимі); 

- для перевірки робіт на плагіат можна 

використовувати  програму за лінком    

URL: https://advego.com/plagiatus/ 

- лінк на документи, що регламентують 

організацію освітнього процесу та 

політику моніторингу знань URL: 

 http://plc.nlu.edu.ua(нормативні 

документи) 

 
 

http://plc.nlu.edu.ua/

