
Практичні ситуаційні задачі 
1. Вам необхідно записатись в бібліотеку університету. Що для цього 

потрібно? 

ВІДПОВІДЬ. Для запису в бібліотеку необхідно мати студентський 

квиток, паспорт та дві фотокартки. 

 

2. Вам необхідно пройти перереєстрацію в бібліотеці. Що для цього 

потрібно? 

 ВІДПОВІДЬ. При перереєстрації читач зобов’язаний здати всю 

літературу, яка зареєстрована на нього. Читач, що не пройшов перереєстрацію 

бібліотекою не обслуговується. 

 

3. Ви втратили чи зіпсували книгу. Які Ваші подальші дії для розрахунку з 

бібліотекою? 

ВІДПОВІДЬ. Студенти, які втратили чи зіпсували книгу, замінюють її на 

аналогічну або компенсують її вартість на умовах, запропонованих бібліотекою. 

 

4. Як Ви будете отримувати майно в гуртожитку та яка відповідальність за 

його зберігання? 

ВІДПОВІДЬ. Майно гуртожитку для особистого використання видається 

особисто під розписку студенту, що поселяється в гуртожиток, і він несе 

відповідальність за його збереження. Майно колективного використання отримує 

під особисту відповідальність староста кімнати, секції, поверху. 

 

5. Який порядок відвідування гуртожитку сторонніми особами? 

ВІДПОВІДЬ. Сторонні особи в гуртожиток не допускаються. 

 

6. Який порядок виїзду з гуртожитку? 

ВІДПОВІДЬ. При виїзді з гуртожитку на канікули чи з іншої причини 

необхідно попередити коменданта про день від’їзду та здати майно комірнику. 

 

7. Ви втратили студентський квиток. Які Ваші дії в цьому випадку? 

ВІДПОВІДЬ. Необхідно звернутись в деканат з проханням видати 

дублікат та сплатити його вартість. 

 

8. Ви вирішили вступити в профспілку. Які Ваші дії? 

ВІДПОВІДЬ. Необхідно написати заяву з проханням прийняття в члени 

профспілки. Якщо навчальна група складається з трьох і більше членів 

профспілки, то вони створюють профгрупу, яка рішенням свого зібрання приймає 

в профспілку. Якщо ж членів недостатньо, слід звернутись до профспілкової 

організації факультету. Кожна заява щодо вступу розглядається окремо. 

 

9. За станом здоров’я Вам необхідне лікування в студентському 

профілакторії. Які Ваші дії? 

ВІДПОВІДЬ. Необхідно подати заяву за спеціальною формою (бланк 

можна отримати в профкомі), потім пройти медогляд і отримати санаторно-



курортну книжку. Заява і книжка подаються в профком, після чого студент 

отримує путівку в профілакторій. 

 

10. Ви пропустили 20 годин навчальних занять. Перечисліть поважні, з 

Вашої точки зору, причини, які можуть виправдати ці пропуски. 

ВІДПОВІДЬ. Хвороба, виконання громадянського обов’язку при 

виникненні надзвичайних ситуацій, випадок в сім’ї, що вимагає особистої участі в 

наданні невідкладної допомоги, порушення роботи транспорту, тощо. Якщо це 

можливо, всі ці випадки повинні бути підтверджені документально. 

 

11. Який порядок оформлення академічної відпустки у зв’язку з хворобою? 

ВІДПОВІДЬ. Академічна відпустка може бути надана студенту за 

висновком ЛКК студентської поліклініки. Для отримання такого висновку 

студент бере направлення н ЛКК в деканаті і звертається з ним в студентську 

поліклініку. 

 

12. Які умови участі студентів в роботі спортивних секцій? 

ВІДПОВІДЬ. В НАУ працюють секції по багатьом видам спорту. Для 

участі в одній з них необхідно звернутись на кафедру фізичного виховання і 

спорту. 

 

13. За яку відповідь студент може отримати оцінку «відмінно»? 

ВІДПОВІДЬ. Оцінку «відмінно» заслуговує студент, що проявив 

усесторонні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, 

уміння вільно виконувати завдання, передбачені навчальною програмою, що 

засвоїв основну літературу та знайомий з додатковою літературою, 

рекомендованою програмою. Як правило, оцінка «відмінно» виставляється 

студентам, що проявили творчі здібності в розумінні та викладі навчального 

матеріалу.  

 

14. За яку відповідь студент може отримати оцінку «добре»? 

ВІДПОВІДЬ. Оцінка «добре» виставляється студенту, який проявив повне 

знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконав передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Як 

правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які продемонстрували 

систематичний характер знань з дисципліни і здатні до їх самостійного 

поповнення та оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної 

діяльності.   

 

15. За яку відповідь студент може отримати оцінку «задовільно»? 

ВІДПОВІДЬ. Оцінка «задовільно» ставиться студентам, які проявили 

знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання майбутньої роботи за спеціальністю, впорались з 

виконанням завдань, передбачених програмою, знайомі з основною літературою, 

рекомендованою програмою. Як правило, виставляється студентам, які 

допускають неточності у відповідях і виконанні завдань, але володіють 

необхідними знаннями для їх усунення під керівництвом викладача.    



 

16. За яких умов студент може бути недопущеним до написання МКР? 

ВІДПОВІДЬ. Якщо кількість балів, отримана студентом за всі види 

навчальних робіт протягом семестру, нижча мінімально необхідної кількості 

(мінімальний рівень оцінки «задовільно»).  

       

17. Який термін дії індивідуальної відомості студента («бігунка»)? 

ВІДПОВІДЬ. Термін дії індивідуальної відомості студента складає 3 дні. 


