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Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Вступ до спеціалізації» 

 

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Окремі 

питання навчальної дисципліни студенти опрацьовують без викладача із 

наступним контролем.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Підготовка самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ 

до спеціалізації» є важливим етапом вивчення курсу та обов
’
язковим 

компонентом навчального процесу в університеті. Самостійні та 

індивідуальні роботи виконуються студентами в межах навчального процесу 

з метою закріплення і поглиблення знань з цієї дисципліни, одержаних ними 

протягом аудиторного та самостійного навчання, а також їх застосування до 

комплексного вирішення конкретних фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної та індивідуальної роботи є закріплення 

знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння 

методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 

літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи студентів, 

самостійна та індивідуальна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу, формування навичок роботи з літературними джерелами, 

законодавством, теоретичного і професійного мислення.  

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціалізації» полягає у відпрацюванні визначених викладачем по кожній 

темі питань, основні положення яких студент повинен законспектувати в 

зошиті, а також визначається у формі реферативного відпрацювання 

запланованих питань. Вимоги до оформлення реферату такі: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

8.1. Титульна сторінка. 

8.2. Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок). 



8.3. Вступ (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

8.4. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

8.5. Висновки - 1 стор. 

8.6. Список літературних джерел.  

Визначені для самостійної роботи питання включаються в залікові 

завдання. 

Виконана робота пред’являється викладачеві для перевірки та оцінки, а 

також врахування під час проведення підсумкового контролю. У процесі 

підготовки самостійної роботи студенти повинні провести старанний аналіз, 

систематизацію та узагальнення відповідного матеріалу, порівняти погляди 

різних авторів на обрану проблематику дослідження, висловити й 

обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань.  

Студент повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз змісту 

нормативно-правових актів, їх тлумачення та застосування. Водночас слід 

досконало вивчити монографічні дослідження, журнальні статті та 

підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли з досліджуваної 

теми відсутня єдина точка зору, студент повинен відмітити основні з них, 

висловити критичні зауваження щодо них та додаткові аргументи на користь 

тієї чи іншої позиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Місце, роль та завдання органів кримінальної юрисдикції.  
 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Органи кримінальної юрисдикції України. 
2. Правоохоронна і правозахисна діяльність: визначення понять.   

Обрати тему та підготувати по ній реферат (ксерокопіювати 

наукову статтю і підготувати по ній анотацію): 

1. Правоохоронні органи: проблеми визначення. 

2. Правоохоронна діяльність органів кримінальної юрисдикції. 

3. Нормативно-правове регулювання діяльності органів кримінальної 

юрисдикції. 

4. Класифікація функцій органів кримінальної юрисдикції.  

5. Значення законності та правопорядку в діяльності правоохоронних 

органів. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.11; 1.13-1.21. 

2.1-2.7; 2.10; 2.12; 2.15; 2.16; 2.18-2.21; 2.23; 2.26; 2.29-2.37. 

 

 

ТЕМА 2. Юрист як представник фізичних і юридичних осіб в сфері 

кримінального судочинства. 
 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Право особи на кваліфіковану юридичну допомогу. 

2. Соціальні передумови появи захисту і представництва. 

3. Роль захисника у кримінальному судочинстві 

4. Права та обов’язки захисника на досудовому слідстві.  

5. Захисник у судовому розгляді кримінальної справи та при 

оскарженні судових рішень. 

Обрати тему та підготувати по ній реферат (ксерокопіювати 

наукову статтю і підготувати по ній анотацію): 

1. Коло осіб, які допускаються в якості захисника. Обставини, що 

виключають участь захисника у справі. Обов’язкова участь захисника у 

кримінальному проавдженні. 

2. Допуск адвоката – захисника до участі у кримінальній справі. 

Відмова обвинуваченого від захисника. Відвід і заміна захисника. 

3. Підстави та процесуальний порядок здійснення захисту за 

призначенням. 

4. Інститут представництва, його ознаки. 

5 Види представництва. 

6 Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача.  

7 Угода про правову допомогу в кримінальному провадженні. 



8 Професійно значимі вимоги до особи адвоката. Дисциплінарна 

відповідальність адвоката.  

9 Організаційні форми діяльності адвокатури.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1-1.5; 1.10; 1.11; 1.14; 1.17-

1.21; 2.1-2.5; 2.9-2.15; 2.20; 2.21; 2.28; 2.29; 2.32; 2.33; 2.36; 2.37. 

 

ТЕМА 3. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та 

прокуратури. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Функції суду. 

2. Функції прокуратури 

3. Питання, що належить вирішувати прокурору у справі, яка 

поступила йому з обвинувальним актом. 

Обрати тему та підготувати по ній реферат: 

1. Судовий контроль, його значення в світлі судово-правової реформи. 

2. Правоохоронна діяльність суду на різних стадіях кримінального 

процесу. 

3. Форми судового контролю. 

4. Прокурорський нагляд, його види та форми здійснення. 

5. Повноваження прокурора в кримінальному процесі. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1-1.5; 1.7-1.13; 1.17-1.22. 

2.1-2.8; 2,10; 2.12; 2.15-2.17; 2.20-2.22; 2.24; 2.25; 2.27; 2.29; 2.31-2.37. 

 

ТЕМА 4. Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб 

Національної поліції України. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Функції підрозділів Національної поліції. 

2. Завдання підрозділів Національної поліції при забезпеченні прав і 

свобод людини і громадянина. 

3. Форми і методи діяльності підрозділів Національної поліції. 

4. Правові підстави (процесуальні умови), мета і порядок проведення 

слідчих дій. 

Обрати тему та підготувати по ній реферат: 

1. Діяльність підрозділів Національної поліції щодо забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина. 

2. Дії слідчого, спрямовані на забезпечення можливої конфіскації 

майна. 

3. Процесуальне оформлення результатів слідчих дій. 

4. Гарантії правового захисту і процесуальної незалежності слідчого. 

Організаційні проблеми їх реалізації. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1-1.6; 1.8-1.12; 1.17-1.22. 



2.1-2.7; 2.10; 2.12; 2.15; 2.20; 2.21; 2.29; 2.31; 2.32; 2.36; 2.37. 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Виконана студентами самостійна робота надається викладачеві для 

перевірки. За результатами перевірки робота може бути оцінена від 1 до 15 

балів. Під час оцінки самостійної роботи викладач враховує ступінь і повноту 

відпрацювання законспектованих питань теми, обсяг використаних джерел, 

встановлені студентом проблемні питання захисної діяльності та пропоновані 

шляхи їх вирішення.  

Якщо самостійна робота виконана у формі реферативного 

повідомлення, вони можуть заслуховуватися та обговорюватися в ході 

відповідних занять або без доповіді перевіряються викладачем. Реферати 

оцінюються і можуть бути основою для подальшої наукової роботи. Критерії 

оцінювання реферату визначаються рівнем виконання всіх вимог до його 

написання й захисту: визначенням проблеми й обґрунтування її актуальності, 

повноти розкриття теми, сформульованих висновків, аналізом різних точок 

на проблему й логічності викладеної власної позиції, дотримання обсягу та 

зовнішнього оформлення тощо.  

Невиконання студентом самостійної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«Вступ до спеціалізації» 

 

Індивідуальна робота є невід’ємною складовою навчального процесу в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Індивідуальні завдання 

покликані передусім активізувати творчу роботу студента, оскільки вони 

присвячуються розробці студентами тестових завдань, електронної 

презентації, кросворду, а також підготовки анотації до наукових статей та 

написанню словника з тематики курсу «Вступ до спеціалізації». 

Під час самостійного складання одного із виду індивідуальної роботи 

студентам необхідно ретельно вивчити відповідні нормативно-правові акти. 

 

Індивідуальні завдання 

(для тем 1-4 дисципліни) 

1. Підготувати тести для оцінки знань студентів по темам. 

2. Підготувати електронну презентацію з однієї з тем 1-4. 

3. Підготувати анотацію на наукову статтю по даній тематиці. 

4. Підготувати кросворд з однієї з тем 1-4. 

5. Підготувати словник на 15 термінів з кожної теми. 

 

 

 

 



Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Підготовлені студентами індивідуальні завдання можуть 

заслуховуватися та обговорюватися в ході відповідних занять або без 

доповіді перевіряються викладачем та оцінюються.  

Увесь комплекс індивідуальної роботи студентів може бути оцінений 

максимально до 15 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

залежать від рівня:  

а) відповідності самостійно складених індивідуальних завдань;  

б) відповідності чинному законодавству.  

Невиконання студентом індивідуальної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

 
 


