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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни «Цивільний 

процес» 

 

ТЕМА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Проблеми судової влади у правовій демократичній державі. 

2. Поняття правосуддя у цивільних справах.  

3. Співвідношення цивільного процесуального права з 

конституційним, цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, 

кримінально-процесуальним правом. 

4. Предмет і система науки цивільного процесуального права. 

5. Адміністративна форма захисту права, її відмінності від судової.  

1. Нотаріальна форма захисту права, її співвідношення з судовою. 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Інститути цивільного процесуального права. 

2. Джерела цивільного процесуального права. 

3. Сучасні проблеми науки цивільного процесуального права. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 

1) Складіть проекти процесуальних документів, використовуючи 

матеріали з судової практики: позовні заяви із спорів, що виникають з 

цивільних та сімейних правовідносин. 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

науки цивільного процесуального права. 

3)Складіть конспект постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про незалежність судової влади» від 13 червня 2006 р. № 8. 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Реалізація принципу публічності в цивільному судочинстві. 

2. Принцип територіальності й спеціалізації побудови системи 

судів загальної юрисдикції. 

3. Незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки 

закону: конституційні гарантії та реалізація.  

4. Сутність принципу змагальності та рівноправності сторін, їх 

реалізація в цивільному процесі.  

5. Дія принципів безпосередності судового розгляду та 

процесуального формалізму. 

6. Поняття активності суду та її співвідношення з диспозитивністю 

у цивільному процесі 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 



1. Поняття і система правосуддя у контексті судово-правової реформи 

в Україні на сучасному етапі. 

2. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права. 

3. Функціонування принципу диспозитивності в цивільному процесі. 

4. Статус недоторканності та інші юридичні гарантії незалежності 

суду. 

5. Реалізація принципу змагальності в цивільному процесі. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 
1)Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових 

публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються 

принципи цивільного процесу: диспозитивності; змагальності; 

безпосередності; публічності та інші. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть процесуальні документи: 

- позовна заява органу опіки та піклування (на захист прав 

дитини);  

- позовна заява прокурора у порядку ст. 45 ЦПК в інтересах особи, 

яка потребує соціального захисту;  

апеляційна скарга. 

 

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА 

ЇХ СУБ’ЄКТИ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Фізичні особи як суб’єкти цивільних процесуальних 

правовідносин. 

2. Юридичні особи як суб'єкти цивільних процесуальних 

правовідносин. 

3. Правосуб'єктність органів державної влади та місцевого 

самоврядування у цивільному процесі. 

4. Характеристика цивільних процесуальних дій, їх цивільна 

процесуальна форма. 

5. Правосуб’єктність органів судової влади.  

6. Повноваження суду в цивільному судочинстві: місцевого суду, 

судів апеляційної і касаційної інстанцій, Верховного Суду України з 

урахуванням особливостей розгляду цивільних справ у відповідних ланках 

судової системи.  

7. Предметні повноваження суду щодо юрисдикції і підсудності 

цивільних справ 

8. Поняття сторін у цивільному процесі, їх юридичної 

заінтересованості; процесуальні права та обов’язки сторін;  

9. класифікацію цивільно-процесуальних прав сторін; поняття 

цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності сторін; 

10. поняття, класифікацію процесуальної співучасті; поняття 

неналежної сторони в цивільному процесі.  

11. Поняття, види третіх осіб, мета участі третіх осіб у справі;  



12. юридична заінтересованість третіх осіб;  

13. треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору, їх права та обов’язки;  

14. треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору їх ознаки, особливості вступу у справу 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Особливості цивільних процесуальних правовідносин. 

2. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.  

3. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.  

4.Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

5. Процесуальні права і обов’язки третьої особи з самостійними 

вимогами щодо предмета спору. 

6. Процесуальні права і обов’язки третьої особи без самостійних вимог 

щодо предмета спору.  

7. Диспозитивність процесуальних прав третіх осіб у цивільному 

процесі. 

8.Представництво в цивільному праві та цивільному процесі: 

порівняльна характеристика. 

9. Порівняльна характеристика процесуального статусу представника 

та особи, яка надає правову допомогу. 

10. Повноваження представника в суді. 

11. Законні представники в цивільному процесі. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 
1) Складіть процесуальні документи:  

- позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на 

дитину;  

- позовна заява про визнання правочину недійсним 

- позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги;  

- зустрічний позов у справі про розділ спільного майна подружжя;  

- заява про виклик свідка,  

- заява про встановлення факту, який має юридичне значення; 

- заява про видачу судового наказу; 

- заява про відвід судді; 

- заява про відвід секретаря судового засідання.  

- позовні заяви,  

- заперечення відповідача проти позову,  

- зустрічний позов;  

- ухвала про розшук відповідача;  

- ухвала про зупинення провадження у справі у зв’язку зі смертю 

позивача;  

- ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку зі смертю 

відповідача;  

- клопотання про заміну неналежної сторони (відповідача);  

- ухвалу про заміну неналежного відповідача. 

- позовна заява;  



- позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги;  

- зустрічний позов;  

- заява про виклик свідка,  

- заява про встановлення факту, який має юридичне значення; 

- заява про видачу судового наказу; 

- ухвала про розшук відповідача;  

- ухвала про зупинення провадження у справі у зв’язку зі смертю 

позивача;  

- ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку зі смертю 

відповідача;  

- клопотання про заміну неналежної сторони (відповідача);  

- ухвалу про заміну неналежного відповідача. 

 

3) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

4) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

цивільних процесуальних правовідносин. 

 

ТЕМА 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИТРАТИ. 

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Визначення цивільних процесуальних строків за ознакою 

тривалості. 

2. Правові наслідки пропущення цивільних процесуальних строків. 

3. Порядок справляння і повернення судового збору. 

4. Порядок справляння судового збору. 

5. Порядок визначення ціни позову. 

6. Витрати на правову допомогу. 

7. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. 

8. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, 

перекладачів та проведенням судових експертиз. 

9. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду 

справи. 

10. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх 

розміру або звільнення від їх оплати. 

11. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення норм 

цивільного процесуального права. 

12. Припиняючі санкції норм цивільного процесуального права.  

13. Правовідновлюючі санкції норм цивільного процесуального 

права. 

14. Поняття процесуального примусу. 

15. Види заходів процесуального примусу. 

16. Підстави застосування заходів процесуального примусу. 



17. Відшкодування майнових збитків. 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Цивільно-процесуальні строки, визначені за тривалістю. 

2. Процесуальні особливості поновлення та продовження 

процесуальних строків. 

3. Відповідальність свідка, експерта, перекладача за неналежне 

виконання процесуальних обов’язків.  

4. Припиняючи та правовідновлюючі санкції в цивільному процесі. 

5. Кримінальна відповідальність учасників цивільного процесу. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 
 1) Складіть процесуальні документи:  

- клопотання про продовження строку на виправлення недоліків 

позовної заяви;  

- клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження 

рішення суду;  

- ухвала про продовження строку розгляду справи 

- заява про відстрочення чи розстрочення сплати судових витрат або 

зменшення їх розміру, або звільнення від їх оплати;  

- заява про відшкодування витрат, пов’язаних з викликом до суду;  

- ухвала про відстрочення сплати судового збору. 

- ухвала про видалення із зали судового засідання;  

- заява про відшкодування витрат, пов’язаних з викликом до суду. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання 

процесуальних строків у справі. 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Факти, які не потребують доказування: загальновідомі, 

преюдиційні, презюмовані, визнані факти. 

2. Характеристика процесу збирання і подання доказів. 

3. Належність, достовірність, достатність доказів. 

4. Допустимі засоби доказування. 

5. Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як 

свідків, як засіб доказування. 

6. Показання свідків як засіб доказування. 

7. Письмові докази як засіб доказування. 

8. Речові докази як засіб доказування. 

9. Висновок експерта як засіб доказування. 

10. Оцінка судових доказів. 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Роль доказів і доказування у цивільному процесі.  

2. Предмет доказування у цивільній справі.  



3. Збирання та подання доказів як елемент доказування у цивільній 

справі. 

4. Оцінка доказів як елемент доказування у цивільній справі. 

5. Показання свідка як засіб доказування. 

6. Висновок експерта як засіб доказування. 

7. Письмові та речові докази як засіб доказування. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 

1) Складіть процесуальні документи:  

- ухвала про направлення судового доручення;  

- заява про забезпечення доказів;  

- ухвала про забезпечення доказів;  

- заява про призначення експертизи;  

- ухвала про призначення експертизи;  

- заява про виклик свідка. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання доказів та 

доказування у цивільних справах.. 

  

ТЕМА 6. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ. ПІДСУДНІСТЬ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Поняття цивільної юрисдикції  

2. Види юрисдикцій. Загальна характеристика, критерії розмежування.  

3. Цивільна юрисдикція справ позовного, наказного та окремого 

провадження.  

4. Правові наслідки недотримання правил розмежування юрисдикції.  

5. Загальна територіальна підсудність. 

6. Альтернативна територіальна підсудність. 

7. Виключна територіальна підсудність. 

8. Підсудність за зв’язком справ. 

1. 9. Підсудність за ухвалою суду. 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Територіальна підсудність цивільних справ, її види. 

 2. Виключна підсудність цивільних справ.  

  3. Альтернативна підсудність у цивільному процесі  

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 

1) Складіть процесуальні документи:  

- ухвалу про повернення позовної заяви у зв’язку з непідсудністю 

справи даному суду;  

- ухвалу про передачу справи на розгляд іншому суду;  

- ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі, так як не 

підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства. 



- ухвала про повернення позовної заяви у зв’язку з непідсудністю 

справи даному суду;  

- ухвала про передачу справи на розгляд іншому суду.  

 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

цивільної юрисдикції, її розмежування з іншими юрисдикціями. 

  

ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття позову. Матеріально-правовий аспект позову. 

Процесуально-правовий аспект позову;  

2. Елементи позову: предмет, підстава, зміст; 

3. Види позовів; 

4. Об’єднання та роз’єднання позовів;  

5. Захист інтересів відповідача від заявленого позову;  

6. Види забезпечення позову; 

7. Зміни в позовному спорі.  

8. Реалізація права на судовий захист: право на звернення до суду, 

право на пред’явлення позову, право на судове рішення ; 

9. Поняття та передумови відкриття провадження у справі: 

суб’єктивні передумови права на пред’явлення позову, об’єктивні (позитивні 

і негативні) передумови права на пред’явлення позову; 

10. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу;  

11. Форма і зміст позовної заяви;  

12. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.  

13. Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права і 

як стадія цивільного процесу; 

14. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних 

справ. Частини судового засідання; 

15. Підготовча частина, її завдання; 

16. Розгляд справи по суті (дослідження обставин справи і перевірка 

їх доказами); 

17. Судові дебати у судовому засіданні, їх процесуальна роль;  

18. Ухвалення і проголошення рішення; 

19. Фіксування цивільного процесу технічними засобами.  

20. Поняття і види судових рішень 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Характеристика предмета і підстави позову. 

2. Способи захисту інтересів відповідача. 

3. Інститут позову в історико-правовому аспекті. 

4. Забезпечення позову в цивільному процесі. 

5. Право та правила пред’явлення зустрічного позову. 



6. Реалізація права на судовий захист у суді першої інстанції. 

7. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного 

процесу. 

8. Передумови відкриття провадження у справі. 

9. Право сторін на передачу справи на розгляд третейського суду. 

10. Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного 

процесу. 

11. Попереднє судове засідання, його завдання і значення. 

12. Реалізація принципу безпосередності у стадії судового розгляду. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 
 1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами 

публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюється інститут 

позову в цивільному процесі.  

2) Складіть процесуальні документи:  

- ухвала суду про об’єднання позовів; ухвала суду про роз’єднання 

позовів; зустрічний позов; заява про забезпечення позову;  

- - ухвала про забезпечення позову;  

-  ухвалу про залишення позовної заяви без руху;  

- клопотання про продовження пропущеного строку для усунення 

недоліків позову;  

- ухвалу про повернення позовної заяви у зв’язку з невиконанням ухвали 

про залишення позову без руху;  

- заяву про повернення позовної заяви;  

- ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі;  

- ухвалу про відкриття провадження у справі; рішення про задоволення 

позову про стягнення позики у зв’язку з визнанням позову у попередньому 

судовому засіданні;  

- ухвалу про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою від 

позову у попередньому судовому засіданні;  

- ухвалу про прийняття позову третьої особи, яка заявляє самостійні 

вимоги щодо предмета спору;  

- ухвалу про направлення судового доручення; заяву про призначення 

експертизи;  

- ухвалу про призначення експертизи; ухвалу про призначення справи до 

розгляду 

 

ТЕМА 8. УСКЛАДНЕННЯ У ПРОЦЕСІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: 

тимчасове припинення провадження у справі; закінчення провадження у 

справі без ухвалення судового рішення.  

2. Перерва в судовому засіданні.  



3. Відкладення розгляду справи. Підстави відкладення розгляду 

справи, їх обов’язковий чи факультативний характер. Правові наслідки 

відкладення розгляду справи. 

4. Зупинення провадження у справі (обов’язкове і факультативне 

зупинення). Правові наслідки зупинення провадження у справі. 

5. Процесуальні підстави закриття провадження у справі. Правові 

наслідки закриття провадження у справі.  

6. Процесуальні підстави залишення заяви без розгляду. Правові 

наслідки залишення заяви без розгляду. 

7. Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного 

розгляду справи. Скасування та оскарження заочного рішення. Законна сила 

заочного рішення. 

ІІ. Підготувати реферати (ессе): 

1. Зупинення провадження у справі: процесуальні особливості. 

2. Залишення заяви без розгляду: процесуальні особливості. 

3. Процесуальні особливості закриття провадження у справі. 

4. Особливості заочного розгляду справи. 

ІІІ. Завдання для самостійної роботи: 
 1) Складіть процесуальні документи: ухвалу про зупинення 

провадження у справі; ухвалу про відновлення провадження у справі; ухвалу 

про закриття провадження у справі; ухвалу про залишення позовної заяви без 

розгляду. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання провадження 

у стадії судового розгляду. 

  

  



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання 

судовогорішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

Основні вимоги:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/


1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі в 

конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 



Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може скласти 2 

ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням посилання 

(для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), оформлений 

власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне реферативне 

повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint (з наданням 

електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки 

на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/

