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Методичні поради до самостійної та індивідуальної роботи  

Проблеми формування творчої активності, професійній самостійності 

слухачів у процесі навчання завжди були в центрі уваги педагогіки вищої 

школи. Це пов’язано як із вимогами до сучасного фахівця з вищою освітою, 

необхідністю займатися самоосвітою впродовж усього професійного життя, 

так і шаленим зростанням обсягу інформації, яку треба засвоїти. Без 

самостійної та індивідуальної роботи фахівець сформуватися не може. 

Оволодіння професійними знаннями та уміннями відбувається лише 

через організацію власної пізнавальної діяльності. Передати знання 

неможливо, ними можна лише оволодіти, можна опанувати, привласнити, 

зробити своїми або засвоїти. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів сприяє формуванню 

самостійності, ініціативності, дисциплінованості, почуття відповідальності, 

необхідних майбутньому фахівцю у навчанні і професійної діяльності. 

У відповідності до Закону «Про вищу освіту», самостійна робота 

відноситься  до форм організації навчального процесу. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

передбачає обов’язкове виконання слухачем самостійної та індивідуальної 

роботи.  

Самостійна та індивідуальна робота розглядається усіма дослідниками 

і практиками як цілеспрямована, активна, відносно вільна діяльність. Вона є 

завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, які 

розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних заняттях. 

Адже знання можна вважати надбанням слухача тільки за умови що він 

приклав для їх здобуття свої розумові і практичні зусилля. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів сприяє формуванню 

самостійності, самодисципліни, особистісної відповідальності, ініціативності, 

необхідних майбутньому фахівцю у навчальній та професійній діяльності. 

В процесі самостійної роботи слухачу пропонуються навчальні 

завдання та рекомендації для їх виконання; робота проводиться без 

безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом; виконання 

роботи вимагає від слухачів розумової напруги, активного і 

цілеспрямованого вивчення навчального матеріалу. 

Основна мета  організації самостійної роботи – надавати максимальну 

можливість для розвитку  особистісних і професійних якостей, творчої 

індивідуальності майбутніх фахівців. 

Самостійна та індивідуальна робота припускає виконання слухачем 

наступних дій: усвідомлення мети своєї діяльності, надання її особистісного 

смислу, самоорганізації в розподілі навчальних дій протягом часу, 

самоконтролю по їх виконанню. 

Основою ефективного виконання самостійної та індивідуальної роботи 

є вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної і наукової 

літератури з навчальної дисципліни. Така робота передбачає використання 

робочої  навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним. 



Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекцій, потім прочитати та законспектувати в зошит для семінарів 

відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, 

всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле 

поняття, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши 

цього,  слухач  ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або 

й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними 

джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі  мусять 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень навчальної дисципліни передбачає не тільки 

засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис певного явища 

та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо нього. 

Готуючись самостійно, необхідно звернути увагу на ключові поняття, 

які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх.  
Реферати передбачені завданнями, присвячуються складним питанням, які не 
розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування 
наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату мас 
відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення 
заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у 
виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони 
обов'язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для на-
писання наукової роботи, доповіді на засіданнях наукового гуртка або на 
конференції 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Адміністративна юстиція в системі судової влади в 

України. Юрисдикція адміністративних судів. 

 

1. Спори з приводу оскарження нормативно-правових актів чи 

правових актів індивідуальної дії.  

2. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби.  

3. Спори з приводу укладання, виконання, припинення, скасування 

чи визнання не чинними адміністративних договорів.  

4. Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень.  

5. Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

 

 

ТЕМА 2. Актуальні питання організації адміністративного 

судочинства. Суб'єкти адміністративного судочинства. 

 

1. Поняття адміністративного судочинства.  



2. Завдання адміністративного судочинства.  

3. Предмет та метод адміністративного судочинства.  

4. Фіксування судового адміністративного процесу технічними 

засобами.  

5. Докази та їх оцінка.  

6. Адміністративні процесуальні строки.  

7. Функціонування автоматизованої системи документообігу суду.  

8. Судові витрати. 

 

ТЕМА 3. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. 

 

1. Звернення до адміністративного суду.  

2. Право на звернення до адміністративного суду.  

3. Подання як форма звернення органів доходів і зборів. Відкриття 

провадження в адміністративній справі. 

4. Підготовка справи до судового розгляду.  

5. Попереднє судове засідання.  

6. Примирення сторін.  

7. Судове доручення.  

8. Забезпечення адміністративного позову.  

9. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. 

10. Дослідження доказів.  

11. Судові дебати.  

 

ТЕМА 4. Особливості провадження в окремих категоріях 

адміністративних справ. 

 

1. Категорії справ, щодо яких встановлено особливий порядок 

здійснення адміністративного судочинства.  

2. Особливості провадження у справах з приводу оскарження у 

виборчому процесі чи процесі референдуму.  

3. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби.  

4. Особливості провадження у справах про примусове відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності.  

5. Особливості провадження у справах за зверненням органів 

доходів і зборів.  

 

ТЕМА 5. Перегляд судових рішень в адміністративному 

судочинстві. 

 

1. Право на апеляційне оскарження.  

2. Вимоги до апеляційної скарги.  

3. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційної скарги.  



4. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.  

5. Підготовка справи до апеляційного розгляду.  

6. Умови перегляду судом апеляційної інстанції.  

7. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження.  

8. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

9. Право на касаційне оскарження.  

10. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. 

 

ТЕМА 6. Виконання судових рішень та заходи адміністративного 

примусу в адміністративному судочинстві.  

 

1. Набрання судовим рішенням законної сили.  

2. Постанови суду, які виконуються негайно.  

3. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.  

4. Звернення судових рішень в адміністративних справах до 

примусового виконання.  

 

ТЕМА 7. Роль європейського суду з прав людини в питаннях 

адміністративної юстиції. 

 

1. Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій 

сфері в судовій системі.  

2. Забезпечення Європейських стандартів права людини на судовий 

захист. 

3. Рішення Європейського суду з прав людини з питань 

адміністративної юстиції.  

4. Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Адміністративна юстиція в системі судової влади в 

України. Юрисдикція адміністративних судів. 

 

1. Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення.  

2. Становлення адміністративної юстиції як державно-правового 

феномена.  

3. Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового 

захисту прав і свобод людини та громадянина.  

4. Сутність та призначення адміністративної юстиції в Україні. 

5. Загальні положення адміністративного судочинства.  

6. Форми процесуальних дій у судовому адміністративному 

процесі. 

7. Перспективи реформування адміністративної юстиції в системі 

державного управління України.  

8. Європейські стандарти адміністративної юстиції.  



9. Зарубіжний досвід організації систем адміністративної юстиції. 

 

ТЕМА 2. Актуальні питання організації адміністративного 

судочинства. Суб'єкти адміністративного судочинства. 

 

1. Система та структура адміністративних судів, їх місце в судовій 

системі України.  

2. Сучасна Сторони в судовому адміністративному процесі.  

3. Процесуальний статус третіх осіб.  

4. Процесуальний статус представників.  

5. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність органів та осіб, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

6. Модель системи адміністративного судочинства України. 

7. Правова допомога в адміністративному судочинстві. 

8. Роль та місце МВС України як учасника адміністративного 

судочинства 

9. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми.  

10. Здійснення адміністративного судочинства в Україні: проблемні 

аспекти. 

11. Організація адміністративного судочинства. Склад суду.  

 

ТЕМА 3. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. 

 

1. Звернення до адміністративного суду.  

2. Право на звернення до адміністративного суду.  

3. Подання як форма звернення органів доходів і зборів. Відкриття 

провадження в адміністративній справі. 

4. Підготовка справи до судового розгляду.  

5. Попереднє судове засідання.  

6. Примирення сторін.  

7. Судове доручення.  

8. Забезпечення адміністративного позову.  

9. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. 

10. Дослідження доказів.  

11. Судові дебати.  

 

ТЕМА 4. Особливості провадження в окремих категоріях 

адміністративних справ. 

 

1. Особливості провадження у справах за зверненням Служби 

безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з 

фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених 

відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, 

зняття арешту з таких активів та надання доступу до них.  

 



ТЕМА 5. Перегляд судових рішень в адміністративному 

судочинстві. 

 

1. Вимоги до касаційної скарги.  

2. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.  

3. Підготовка справи до касаційного розгляду.  

4. Межі перегляду судом касаційної інстанції.  

5. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.  

6. Судові рішення суду касаційної інстанції. 

7. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень.  

8. Строки подання заяви про перегляд судових рішень. Вимоги до 

заяви.  

9. Порядок подання заяви та її перевірка.  

10. Допуск Вищим адміністративним судом України справи до 

провадження.  

11. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України.  

12. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.  

13. Повноваження Верховного Суду України.  

14. Строк звернення про перегляд судового рішення.  

15. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення.  

16. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами.  

17. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими 

обставинами. 

 

ТЕМА 6. Виконання судових рішень та заходи адміністративного 

примусу в адміністративному судочинстві.  

 

1. Зміст виконавчого листа.  

2. Примирення сторін у процесі виконання судового рішення.  

3. Підстави і порядок застосування заходів процесуального 

примусу.  

4. Види заходів процесуального примусу та особливості їх 

застосування.  

5. Відповідальність за невиконання рішень адміністративних судів.  

6. Судовий контроль за виконанням рішень. 

 

ТЕМА 7. Роль Європейського суду з прав людини в питаннях 

адміністративної юстиції. 

 

1. Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій 

сфері в судовій системі.  

2. Забезпечення Європейських стандартів права людини на судовий 

захист. 

3. Рішення Європейського суду з прав людини з питань 

адміністративної юстиції.  



4. Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бали  Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання контрольної роботи: окреслено 

проблему й обґрунтовано актуальність теми, проведений аналіз різних 

наукових позицій з окресленої проблематики, логічно викладено власну 

позицію, сформовано висновки з теми, питання плану розкрито повністю, 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані 

правильні відповіді на питання плану. Джерела сучасні і належно 

оформлені, використано практику роботи підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції. 

4 

Всі формальні вимоги до написання контрольної роботи виконано: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована. Зроблено неточний 

аналіз різних точок зору на проблему й викладено власну позицію, 

сформульовані висновки, тему розкрито достатньо повно, дані правильні 

відповіді на питання плану контрольної роботи. Джерела сучасні і належно 

оформлені, використано окремий досвід роботи підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції. 

3 

Основні вимоги до контрольної роботи виконано, але при цьому допущені 

окремі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, авторська 

позиція нечітка, висновки неповні. В роботі наявні певні неточності у 

викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи 

дотримано. Джерела переважно сучасні і належно оформлені, досвід 

роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції відсутній. 

2 

Основні вимоги до контрольної роботи виконано, але при цьому допущені 

окремі суттєві недоліки. Є прогалини у викладі матеріалу; відсутні логічна 

послідовність у судженнях; відсутня авторська позиція,  не витриманий 

обсяг роботи; є недоліки в оформленні змісту питань плану і джерел; 

висновки фрагментарні і не відображають суті проблеми.  

1 

Є істотні відступи від вимог до контрольної роботи. Зокрема, тема 

розкрита лише частково; актуальність відсутня, допущені фактичні 

помилки в змісті роботи, посилання на застарілі джерела; в роботі відсутні 

висновки.  

0 

Тема роботи не розкрита, підготовлено іншу тему, замість передбаченої 

варіантом (планом), виявляється істотне нерозуміння проблеми, робота не 

є самостійною (плагіат)  

 

 

 

 



Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бали  Пояснення 

5 

В тезах доповіді відображена світоглядна позиція автора, його погляд на 

сутність проблем адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

превентивної діяльності. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у 

зв'язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових 

термінів і понять у контексті відповіді. Тези логічно, послідовно, чітко 

презентують досліджувану проблему. Аргументовано власну позицію з 

опорою на практику діяльності підрозділів превентивної діяльності. 

4 

В тезах доповіді представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при 

розкритті проблем адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

превентивної діяльності. У тезах проблему розкрито на достатньому рівні, 

обґрунтовано авторську позицію. Фахові терміни і поняття вживаються у 

тексті. Власна думка аргументована практикою діяльності підрозділів 

превентивної діяльності, мають місце несуттєві неточності.  

3 

В тезах доповіді фрагментарно представлено власну точку зору при 

розкритті проблем адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

превентивної діяльності. Проблема розкрита з використанням ключових 

термінів і понять у змістів тез, проте теоретичні зв’язки й обґрунтування 

явно не простежуються. Власну думку аргументовано недостатньо, подано 

окремі факти діяльності підрозділів превентивної діяльності.  

2 

В тезах доповіді проблеми адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності розкрито при формальному використанні 

фахових термінів. Власна думка не достатньо аргументована фактами або 

власним досвідом роботи у підрозділах превентивної діяльності. Мають 

місце суттєві неточності. 

1 

В тезах доповіді представлено власну позицію за проблематикою 

адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції превентивної діяльності 

на побутовому рівні без належної аргументації, джерела є застарілими, 

досвід підрозділів превентивної діяльності Національної поліції не 

відображено, посилання на недіючі нормативно-правові акти. 

0 

Тези не підготовлено або у підготовлених матеріалах з проблем 

адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції превентивної діяльності 

не розкрито ключову інформацію (практика діяльності підрозділів 

превентивної діяльності або особистого досвіду) Зміст не відповідає 

тематиці, простежується плагіат. 

 


