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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 
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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 написання наукової роботи, доповіді на 
засіданнях наукового гуртка або на конференції 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 
ТЕМИ № 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 
поліції превентивної діяльності 

1. Дати поняття та перерахувати ознаки адміністративно-юрисдикційної 

діяльності Національної поліції.  

2. Визначити підстави та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. 

3. Визначити види адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. 

4. Визначити місце поліції превентивної діяльності в системі суб’єктів 

адміністративної юрисдикції. 

Рекомендована література до теми 1:  
1. Адміністративне право України : підручник / [Галунько В.В., 

Олефір В.І., Гридасов Ю.В., Іванищук А.А., Короєд С. О.] – Херсон : ХМД, 

2013. – Т.1 :Загальне адміністративне право. Академічний курс. – 393 с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. 

Загальна частина. – 584 с. 

3. Загальне адміністративне право: підручник [Гриценко І.С., Мельник 

Р.С., Пухтецька А.А. та інші] ; За заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 

2015. – 568 с. 

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 
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5. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 
превентивної діяльності щодо розгляду та вирішення скарг громадян 

1. Перелічити законодавчі акти, що закріплюють право на звернення в 

Україні. 

2. Проаналізувати види звернень громадян та розкрити їх зміст. 

3. Розглянути особливості розгляду звернень громадян органами 

Національної поліції. 

4. Проаналізувати порядок особистого прийому громадян в органах 

Національної поліції. 

Рекомендована література до теми 2:  
1. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с. 

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

3. Кривий А.О. Адміністративно-правова діяльність чергової служби 

органів внутрішніх справ : монограф. / Кривий А.О.. – Дніпропетровськ: 

ДДУВС, 2012. – 260 с. 

4. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. –К.: Ін Юре, 2004. 

5. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 
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превентивної діяльності щодо провадження у справах про адміністративні 
правопорушення 

1. Дати поняття провадженню в справах про адміністративні 

правопорушення.  

2. Визначити основні і додаткові стадії провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

3. Охарактеризувати учасників провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. 

4. Визначити місце Національної поліції серед суб’єктів адміністративно-

деліктної юрисдикції. 

Рекомендована література до теми 3:  
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с. 

3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

4. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві 

України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія.- Запоріжжя: 

Поліграф, 2004.- 404 с. 

5. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

8. Зеленський Є.С. Поняття та особливості адміністративної діяльності 

підрозділів кримінальної міліції у справах дітей / Є.С. Зеленський // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету (Серія 

«Право»). – 2014. – Випуск 28. – Том 2. – С. 118-121. 

9. Зеленський Є.С., Кравченко І.С. Особливості виявлення та документування 

органами внутрішніх справ адміністративних правопорушень, передбачених 

ч. 2 ст. 156, 180, 180-1 КУпАП: науково-практичні рекомендації / Є.С. 

Зеленський, І.С. Кравченко – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. – 44 с. 

10. Зеленский Е.С. Место полиции в системе ювенальной юстиции Украины / 

Е.С. Зеленский // LEGEA SI VIATA. – 2015. – Nr. 3/2 (279). – С. 25-28. 

11. Зеленський Є.С. Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та 

порядок застосування / Є.С. Зеленський // Науковий вісник Ужгородського 

http://www.mvs.gov.ua/
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національного університету (Серія «Право»). – 2015. – Випуск 35. – Частина 

1. – Том 2. – С. 116-119. 

12. Зеленський Є.С., Кравченко І.С. Адміністративна діяльність Національної 

поліції щодо запобігання вчинення адміністративних правопорушень дітьми 

: монографія / Євген Сергійович Зеленський, Ірина Сергіївна Кравченко. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ. – 2016. – 154 с.,  

13.  

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 
превентивної діяльності щодо застосування заходів дисциплінарної 
відповідальності 

1. Дати поняття заходів дисциплінарної відповідальності, що 

застосовуються в діяльності Національної поліції. 

2. Охарактеризувати підстави застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності в діяльності Національної поліції. 

3. Визначити поняття та стадії службового розслідування. 

4. Охарактеризувати учасників дисциплінарного провадження 

(службового розслідування) в органах Національної поліції. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с  

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

3. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

4. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/uk/ 

5. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

6.  

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 
превентивної діяльності у справах про адміністративні правопорушення, 
що посягають на громадський порядок та громадську безпеку 

http://www.mvs.gov.ua/
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1. Визначити основні особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та 

громадську безпеку 

2. Охарактеризувати стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку 

3. Проаналізувати поняття та види засобів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський 

порядок та громадську безпеку 

4. Визначити заходи адміністративної відповідальності, які передбачено 

за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський 

порядок та громадську безпеку. 

Рекомендована література до теми 5:  
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

3. Морозова В.О., Корнієнко М.В. Адміністративно-деліктні проблеми 

відповідальності за порушення громадської моралі: Монографія.- Дн-вськ: ЮА 

МВС, 2005.- 164 с. 

4. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с 

5. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

6. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 
превентивної діяльності в справах про адміністративні правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

1. Визначити поняття та види правопорушень, що посягають на безпеку 

дорожнього руху.  

2. Охарактеризувати учасників провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку дорожнього руху та 

їх процесуальний статус. 

3. Встановити процесуальний порядок діяльності Національної поліції у 

справах про адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку 

дорожнього руху.  
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4. Визначити особливості оформлення матеріалів про правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Рекомендована література до теми 6:  
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с. 

3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

4. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

5. Коллер Ю.С, Собакарь А.О. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: монографія / Ю.С. Коллер, 

А.О. Собакарь. - К. : «МП Леся», 2015. – 204 с. 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 7. Особливості застосування поліцією заходів забезпечення 
провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху 

1. Визначити поняття та види заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

2. Проаналізувати процесуальний порядок застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

3. Розкрити процедуру застосування окремих заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

4. Визначити порядок оскарження заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

Рекомендована література до теми 7:  
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1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с. 

3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 

2014.- с. 304. 

4. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / 

Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – 

Х. : Право, 2016. – 178 с. 

5. Коллер Ю.С, Собакарь А.О. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: монографія / Ю.С. 

Коллер, А.О. Собакарь. - К. : «МП Леся», 2015. – 204 с. 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт 

Міністерства внутрішніх справ України – Режим доступу: 

http://www.mvs.gov.ua/. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З  

ТЕМИ № 8. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 
превентивної діяльності у справах про адміністративні правопорушення, 
що посягають на встановлений порядок управління 

1. Охарактеризувати правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління. 

2. Визначити особливості порядку провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. 

3. Визначити порядок складання та зміст процесуальних документів, які 

складаються у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

4. Визначити процесуальний порядок застосування заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

Рекомендована література до теми 8:  
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 
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ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

3. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

4. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в 

Україні: Монографія.– Одеса: Астропринт, 2006. – 334 с. 

5. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

6. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З  

ТЕМИ № 9. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 
превентивної діяльності в справах про адміністративні правопорушення у 
сфері дозвільної системи 

1. Дати поняття та види правопорушень у сфері дозвільної системи.  

2. Визначити процесуальний порядок провадження в справах про 

адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи. 

3.Охарактеризувати види процесуальних документів, що складаються у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи. 

4. Визначити основні заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи та розкрити їх 

зміст. 

Рекомендована література до теми 9: 
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

3. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

4. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у 

дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань. – Луганськ, 

РВВ ЛДУВС, 2006. – 344 с 

5. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 
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6. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 
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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)  
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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. 

 

 

 


