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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
Характеристика навчальної
знань, код та назва
дисципліни
спеціальності, ступінь
вищої освіти
26
цивільна безпека; Навчальний курс
2

Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS – 3

262

Загальна кількість годин –
90
Кількість тем -

(шифр галузі)

(назва галузі знань)

правоохоронна діяльність;

(код спеціальності)

5

Семестр

3

(назва спеціальності)

другий (магістерський)
рівень

Види контрою:

залік

(назва СВО)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

– 10;

заочна форма навчання
Лекції

– 4;
(години)

(години)

Семінарські заняття – ____;

Семінарські заняття – ______;
(години)

(години)

Практичні заняття – 30;

Практичні заняття – 6;
(години)

(години)

Лабораторні заняття – ______;

Лабораторні заняття – ______;
(години)

(години)

Самостійна робота

– 50;

Самостійна робота

– ______;
(години)

(години)

Індивідуальні завдання:

Індивідуальні завдання:

Курсова робота – ___________

Курсова робота – ___________

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – _________
(кількість; № семестру)

(кількість; № семестру)

Реферати – ________________
(кількість; № семестру

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – глибоке засвоєння здобувачами вищої освіти системи
адміністративно-процесуальних документів та вимог, що до них ставляться;
розуміння ознак, особливостей та функціонального призначення процесуальних
актів-документів з адміністративних справ; вільне орієнтування здобувача в
системі адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства,
яке регламентує умови і порядок складання актів-документів відповідно до
встановлених обставин адміністративної справи; оволодіння методикою
застосування теоретичних знань і положень адміністративно-процесуального
законодавства при вирішенні практичних ситуацій; здобуття навичок складання
адміністративно-процесуальних документів.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Практикум зі
складання адміністративно-процесуальних документів» є ознайомлення з
системою адміністративно-процесуальних документів і здобуття навичок щодо
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їх оформлення під час розгляду та вирішення адміністративних справ.
Міждисциплінарні зв’язки: «Практикум зі складання адміністративнопроцесуальних документів» межує з такими юридичними дисциплінами, як:
Адміністративне право, Адміністративне право і процес; Адміністративний
процес; Адміністративна відповідальність; Адміністративне судочинство.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати: поняття, характерні ознаки, функціональне призначення та
особливості
адміністративно-процесуальних
документів;
види
та
класифікаційний розподіл адміністративно-процесуальних документів; загальні
положення про вимоги, які ставляться до адміністративно-процесуальних актівдокументів; сучасну систему адміністративно-процесуальних документів у
справах про адміністративні правопорушення; особливості процесуального
оформлення актів-документів, які фіксують фактичні обставини у справах про
адміністративні правопорушення; умови і порядок складання процесуальних
документів, які забезпечують провадження у справах про адміністративні
правопорушення; зміст і структуру процесуальних документів, які є формою
рішення суб'єктів адміністративно-процесуальної діяльності у справах про
адміністративні правопорушення; вимоги і порядок складання актів-документів
у провадженні зі звернень громадян і щодо надання адміністративних послуг;
сутність і зміст процесуальних актів-документів, що приймаються у процесі
розгляду судової справи в адміністративному суді першої інстанції; загальні
положення про рішення адміністративного суду та вимоги, які до них
ставляться; перелік і зміст адміністративно-процесуальних документів в
апеляційному та касаційному провадженнях; адміністративно-процесуальні
документи, які складаються під час перегляду рішень адміністративного суду за
нововиявленими або виключними обставинами; процесуальні документи у
процесі виконання рішень адміністративного суду.
вміти: орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративнопроцесуального законодавства, яке регламентує умови і порядок складання
адміністративно-процесуальних документів; самостійно аналізувати та
надавати правильну правову оцінку встановленим фактичним обставинам
справи і складати адміністративно-процесуальні документи відповідно до
фактичних даних адміністративної справи і з урахуванням вимог, що
пред’являються до них; належним чином систематизувати та оформлювати
матеріали адміністративної справи; застосовувати сучасні методи дослідження
й аналізу проблемних питань, які виникають під час складання
адміністративно-процесуальних документів; вільно оперувати поняттями і
категоріями щодо адміністративно-процесуального документа, його ознак,
змісту та структури; організувати наукові дослідження з визначення
проблемних
ситуацій,
пов’язаних
із
складанням
адміністративнопроцесуальних документів.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
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Інтегральна компетентність
Загальні компетентності
(ЗК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-3
розуміння професійної діяльності
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК - 7
знаннями
Здатність робити кваліфіковані юридичні
висновки, давати консультації, застосовувати
ЗК - 13
законодавчі акти в різних сферах правоохоронної
діяльності
Знання
і
розуміння
методики
складання
СК-2 процесуальних актів-документів в адміністративних
провадженнях
Здатність застосовувати методику складання
СК -7
адміністративно-процесуальних документів

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни, повинні співпадати з розділом
4. «Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми» певної
освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової чи освітньо-творчої) програми.

3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1 «Загальна характеристика адміністративно-процесуальних
документів, їх особливості та види».
Правова природа процесуальних актів-документів, їх характерні ознаки та
риси. Поняття та особливості адміністративно-процесуальних документів,
розуміння змісту їх юридичної сили. Письмова форма адміністративнопроцесуальних документів, склад їх реквізитів. Інформаційне, пізнавальне,
комунікативне, засвідчувальне, правозастосовче, правозахисне та виховне
значення адміністративно-процесуальних документів.
Види та класифікаційний розподіл адміністративно-процесуальних
документів.
Основні положення про вимоги, які ставляться до адміністративнопроцесуальних документів. Загальні вимоги до змісту та структури
адміністративно-процесуальних
документів.
Методика
складання
адміністративно-процесуальних документів з урахуванням загальних правил
офіційного діловодства, юридичного документознавства, норм матеріального та
процесуального законодавства. Обов’язкові вимоги адміністративнопроцесуальних документів: законності, логічності, аргументованості, повноти,
всебічності й об’єктивності.
ТЕМА № 2 «Процесуальні документи у справах про адміністративні
правопорушення».
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Загальна характеристика адміністративно-процесуальних документів у
справах про адміністративні правопорушення. Законодавче підґрунтя складання
адміністративно-процесуальних документів у справах про адміністративні
правопорушення. Перелік адміністративно-процесуальних документів, які
фіксують фактичні обставини у справах про адміністративні правопорушення,
їх особливості.
Загальна характеристика заяви про вчинення адміністративного
правопорушення. Зміст пояснення особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності. Процесуальне оформлення висновку експерта. Особливості
письмового оформлення пояснення свідка. Зміст та структура протоколу про
адміністративне правопорушення.
Умови і порядок складання процесуальних документів, які забезпечують
провадження у справах про адміністративні правопорушення. Процесуальне
оформлення протоколу особистого огляду та огляду речей і документів.
Алгоритм складання протоколу про адміністративне затримання особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення. Процесуальне оформлення
протоколу вилучення речей і документів. Зміст та структура рапорту про
доставлення особи до органу поліції.
Загальна характеристика змісту та структури постанови у справі про
адміністративне правопорушення як форми рішення суб'єкта адміністративнопроцесуальної діяльності. Умови і порядок складання постанови про
застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КУпАП. Процесуальне
оформлення постанови про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
ТЕМА № 3 «Загальні засади складання актів-документів в
адміністративних провадженнях зі звернень громадян і щодо надання
адміністративних послуг».
Загальні положення про вимоги і порядок складання актів-документів в
окремих видах адміністративних процедур. Мета, завдання та функціональне
призначення адміністративних процедур. Види адміністративних процедур:
реєстраційні, ліцензійні, дозвільні, контрольно-наглядові. Основні вимоги, яким
повинні відповідати адміністративні акти-документи. Стадії процедури
прийняття індивідуального адміністративного акта-документа.
Загальна характеристика права на звернення громадян. Види звернень
громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) і скарга. Усна та
письмова форма звернень громадян. Вимоги до змісту та форми звернень
громадян. Особливості розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань),
скарги суб’єктами владних повноважень. Співвідношення понять звернення
громадян і запит на публічну інформацію. Форма і зміст запиту на публічну
інформацію.
Поняття та характерні ознаки адміністративної послуги. Суб’єкти
звернення і суб’єкти надання адміністративних послуг: їх загальна
характеристика. Порядок і умови надання адміністративних послуг. Перелік та
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вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.
Структура і зміст інформаційної та технологічної карток адміністративної
послуги. Особливості складання актів-документів в адміністративному
провадженні щодо надання адміністративних послуг.
ТЕМА № 4 «Загальна характеристика адміністративно-процесуальних
документів на стадії провадження в адміністративному суді першої
інстанції та особливості їх складання».
Сутність та функціональне призначення заяв по суті адміністративної
справи учасників судового адміністративного процесу. Підстави, час та
черговість подання заяв по суті адміністративної справи учасниками судового
адміністративного процесу. Процесуальне оформлення позовної заяви.
Структура та зміст відзиву на позовну заяву. Особливості складання відповіді
на відзив учасником адміністративної справи. Процесуальне оформлення
заперечення. Зміст та структура пояснення третьої особи щодо позову або
відзиву.
Загальна
характеристика
процесуальних
актів-документів,
що
приймаються у процесі розгляду адміністративної справи в адміністративному
суді першої інстанції. Структура та зміст ухвал адміністративного суду першої
інстанції про: а) відкриття провадження в адміністративній справі; б)
залишення позовної заяви без руху; в) повернення позовної заяви; г) про
відмову у відкритті провадження в адміністративній справі.
Процесуальне оформлення протоколу судового засідання, висновків та
протоколу про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового
засідання або під час виконання судового доручення.
Поняття та ознаки судових рішень. Види та функціональне призначення
рішень адміністративного суду: ухвали; рішення; постанови. Порядок
ухвалення
судових
рішень.
Процесуальне
оформлення
постанови
адміністративного суду. Зміст рішення адміністративного суду: вступної,
описової, мотивувальної і резолютивної частин. Структура та зміст ухвали, що
викладається окремим документом.
ТЕМА № 5 «Адміністративно-процесуальні документи в апеляційному
та касаційному провадженнях та у процесі виконання рішень
адміністративного суду».
Особливості апеляційного оскарження рішень адміністративного суду.
Процесуальне оформлення апеляційної скарги. Форма і зміст ухвал, на які
можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення адміністративного
суду. Зміст та структура відзиву на апеляційну скаргу. Повноваження
адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду
апеляційної скарги. Види ухвал адміністративного суду апеляційної інстанції,
які постановляються з процесуальних питань. Зміст та структура постанови
адміністративного суду апеляційної інстанції.
Поняття
та
особливості
касаційного
оскарження
рішень
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адміністративного суду. Процесуальне оформлення касаційної скарги. Зміст та
структура відзиву на касаційну скаргу. Повноваження суду касаційної інстанції
за наслідками розгляду касаційної скарги. Зміст та структура постанови суду
касаційної інстанції.
Сутність та значення адміністративно-процесуальних документів, які
складаються під час перегляду рішень адміністративного за нововиявленими
або виключними обставинами. Умови і порядок подання заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Форма і
зміст заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами.
Загальна характеристика адміністративно-процесуальних документів, які
оформлюються у зв’язку з виконанням судових рішень в адміністративних
справах, їх зміст та процесуальне оформлення.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 3
Тема
№
1
Загальна
характеристика
адміністративно-процесуальних документів, їх
особливості та види
Тема № 2: Процесуальні документи у справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 3: Загальні засади складання актівдокументів в адміністративних провадженнях зі
звернень
громадян
і
щодо
надання
адміністративних послуг
Тема
№
4:
Загальна
характеристика
адміністративно-процесуальних документів на
стадії провадження в адміністративному суді
першої інстанції та особливості їх складання
Тема № 5:
Адміністративно-процесуальні
документи в апеляційному та касаційному
провадженнях та у процесі виконання рішень
адміністративного суду
Всього за 3 семестр

16

2

4

10

20

2

8

10

16

2

4

10

20

2

8

10

18

2

6

10

90

10

30

50

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та найменування теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

залік
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(заочна форма навчання)

Семестр № 3
Тема
№
1
Загальна
характеристика
адміністративно-процесуальних документів, їх
особливості та види
Тема № 2: Процесуальні документи у справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 3: Загальні засади складання актівдокументів в адміністративних провадженнях зі
звернень
громадян
і
щодо
надання
адміністративних послуг
Тема
№
4:
Загальна
характеристика
адміністративно-процесуальних документів на
стадії провадження в адміністративному суді
першої інстанції та особливості їх складання
Тема № 5:
Адміністративно-процесуальні
документи в апеляційному та касаційному
провадженнях та у процесі виконання рішень
адміністративного суду
Всього за 3 семестр

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та найменування теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

залік
6

2

4

4

2

2

10

4

6

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни

Література:

Тема
№
1:
Загальна
характеристика [6, 7, 10, 13, 35, 36, 43, 46, 47]
адміністративно-процесуальних документів, їх
особливості та види
Завдання для самостійної роботи:
1. Особливості адміністративно-процесуальних
документів, розуміння змісту їх юридичної
сили.
2. Класифікаційний розподіл адміністративнопроцесуальних документів.
3. Обов’язкові вимоги адміністративнопроцесуальних документів: їх роль і значення.
4.
Письмова
форма
адміністративнопроцесуальних документів, склад їх реквізитів.
Тема № 2: Процесуальні документи у справах [1-7, 15, 17, 26, 30, 45, 47-50,
про адміністративні правопорушення
52-72]
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1. Нормативно-правове підґрунтя складання
адміністративно-процесуальних документів у
справах про адміністративні правопорушення.
2. Умови і порядок складання процесуальних
документів, які забезпечують провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
3. Зміст та структура протоколу про
адміністративне правопорушення.
4. Процесуальне оформлення постанови у
справі про адміністративне правопорушення.
5. Зміст та структура постанови про закриття
справи про адміністративне правопорушення.
Тема № 3: Загальні засади складання актівдокументів в адміністративних провадженнях
зі звернень громадян і щодо надання
адміністративних послуг
Завдання для самостійної роботи:
1. Вимоги і порядок складання актівдокументів в окремих видах адміністративних
процедур.
2.
Особливості
розгляду
пропозицій
(зауважень),
заяв
(клопотань),
скарги
суб’єктами владних повноважень.
3. Форма і зміст запиту на публічну
інформацію.
4. Перелік та вимоги до документів, необхідних
для отримання адміністративної послуги.
5. Структура і зміст інформаційної та
технологічної карток адміністративної послуги.
Тема
№
4:
Загальна
характеристика
адміністративно-процесуальних документів на
стадії провадження в адміністративному суді
першої інстанції та особливості їх складання
Завдання для самостійної роботи:
1. Процесуальне оформлення позовної заяви до
адміністративного суду.
2. Зміст та структура відзиву на позовну заяву.
3. Види рішень адміністративного суду, їх
особливості.
4. Структура та зміст ухвали адміністративного
суду
першої
інстанції
про
відкриття
провадження в адміністративній справі.
5. Процесуальне оформлення постанови
адміністративного суду.
Тема № 5: Адміністративно-процесуальні
документи в апеляційному та касаційному
провадженнях та у процесі виконання рішень
адміністративного суду
Завдання для самостійної роботи:
1. Процесуальне оформлення апеляційної
скарги.

[6, 7, 10, 13, 20, 22, 29, 31, 47,
52-72]

[8-14, 16, 18, 23, 38, 39, 46, 47,
52-72]

[8-14, 16, 18, 21, 38-42, 44, 46,
47, 52-72]
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2. Зміст та структура відзиву на апеляційну
скаргу.
3. Повноваження адміністративного суду
апеляційної інстанції за наслідками розгляду
апеляційної скарги.
4. Особливості оформлення адміністративнопроцесуальних документів, які складаються під
час перегляду рішень адміністративного за
нововиявленими або виключними обставинами.
5. Сутність та види адміністративнопроцесуальних документів, які оформлюються
у зв’язку з виконанням судових рішень в
адміністративних справах.

5. Індивідуальні завдання
Написання рефератів, курсових та наукових робіт навчальним планом не
передбачено.
6. Методи навчання
Лекційні заняття проводяться із застосуванням прозірок (мультимедійні
та бінарні).
Практичні та семінарські заняття передбачають моделювання
ситуативних задач, тренінгів, рольових ігор, рішення задач тощо.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
На залік виносяться такі основні питання.
1. Поняття, сутність та особливості адміністративно-процесуального
документа.
2. Види адміністративно-процесуальних документів.
3. Загальна характеристика обов’язкових вимог, які ставляться до
оформлення адміністративно-процесуальних документів.
4. Функції процесуальних документів в адміністративних справах про
адміністративні правопорушення.
5. Обов’язкові реквізити адміністративно-процесуальних документів.
6. Протокол про адміністративне затримання: зміст та структура.
7. Порядок складання процесуальних документів, які забезпечують
провадження у справах про адміністративні правопорушення.
8. Вимоги до складання процесуальних актів-документів в судовому
адміністративному процесі.
9. Структурні частини позовної заяви до адміністративного суду.
10. Зміст та структура протоколу про адміністративне правопорушення.
11. Процесуальне оформлення постанови у справі про адміністративне
правопорушення.
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12. Процесуальне оформлення протоколу особистого огляду та огляду речей
і документів.
13. Алгоритм складання протоколу про адміністративне затримання особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення.
14. Процесуальне оформлення протоколу вилучення речей і документів.
15. Зміст та структура рапорту про доставлення особи до органу поліції.
16. Зміст пояснення особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності.
17.Зміст та структура постанови про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
18. Види звернень громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) і
скарга.
19. Усна та письмова форма звернень громадян.
20. Вимоги до змісту та форми звернень громадян.
21. Особливості розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарги
суб’єктами владних повноважень.
22. Співвідношення понять звернення громадян і запит на публічну
інформацію. Форма і зміст запиту на публічну інформацію.
23. Поняття та характерні ознаки адміністративної послуги.
24. Суб’єкти звернення і суб’єкти надання адміністративних послуг: їх
загальна характеристика.
25. Порядок і умови надання адміністративних послуг.
26. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги.
27. Структура і зміст інформаційної та технологічної карток
адміністративної послуги.
28. Особливості
складання
актів-документів
в
адміністративному
провадженні щодо надання адміністративних послуг.
29. Види адміністративних процедур: реєстраційні, ліцензійні, дозвільні,
контрольно-наглядові.
30. Основні вимоги, яким повинні відповідати адміністративні актидокументи.
31. Види рішень адміністративного суду, їх особливості.
32.Особливості складання відповіді на відзив учасником адміністративної
справи в адміністративному суді першої інстанції.
33.Процесуальне оформлення заперечення на позовну заяву в
адміністративному суді.
34.Зміст та структура пояснення третьої особи щодо адміністративного
позову або відзиву.
35.Процесуальне
оформлення
протоколу
судового
засідання
в
адміністративному суді першої інстанції.
36. Зміст та структура висновку експерта в адміністративному судовому
процесі.
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37. Особливості складання протоколу про вчинення окремої процесуальної
дії в адміністративному судовому процесі.
38. Порядок ухвалення рішень адміністративного суду.
39.Процесуальне оформлення постанови адміністративного суду.
40.Зміст рішення адміністративного суду: вступної, описової, мотивувальної
і резолютивної частин.
41. Структура та зміст ухвали, що викладається окремим документом.
42. Структура та зміст ухвали адміністративного суду першої інстанції про
відкриття провадження в адміністративній справі.
43. Структура та зміст ухвали адміністративного суду першої інстанції про
залишення позовної заяви без руху.
44. Форма та структура ухвали адміністративного суду першої інстанції про
повернення позовної заяви.
45. Процесуальне оформлення ухвали адміністративного суду про відмову у
відкритті провадження в адміністративній справі.
46.Особливості апеляційного оскарження рішень адміністративного суду.
47.Процесуальне оформлення апеляційної скарги.
48.Форма і зміст ухвал, на які можуть бути подані на апеляційні скарги
окремо від рішення адміністративного суду.
49.Зміст та структура відзиву на апеляційну скаргу.
50.Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за
наслідками розгляду апеляційної скарги.
51.Види ухвал адміністративного суду апеляційної інстанції.
52. Зміст та структура постанови адміністративного суду апеляційної
інстанції.
53.Особливості касаційного оскарження рішень адміністративного суду.
54.Процесуальне оформлення касаційної скарги до адміністративного суду
касаційної інстанції.
55. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду
касаційної скарги.
56. Зміст та структура постанови суду касаційної інстанції.
57. Сутність та значення адміністративно-процесуальних документів, які
складаються під час перегляду рішень адміністративного за
нововиявленими або виключними обставинами.
58. Умови і порядок подання заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими або виключними обставинами.
59. Форма і зміст заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами.
60. Сутність та значення адміністративно-процесуальних документів, які
оформлюються у зв’язку з виконанням судових рішень в
адміністративних справах.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
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поточний та підсумковий контролі.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени
(комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні
звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на
лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить
оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем
вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з
навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна
робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів,
наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і
приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях,
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у
формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10
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Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої
освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівники.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна
робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час
аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:
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Робота під час навчальних
занять

Самостійна робота

Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, виконати практичне
завдання тощо

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка Оцінка за
в балах національною
шкалою

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Відмінно
90 – 100
(«зараховано»)

А

82 – 89

B
Добре
(«зараховано»)

75 – 81

C

68 –74
Задовільно
(«зараховано»)
60 – 67

35–59

1–34

Незадовільно
(«не
зараховано»)

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі,
відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального;
при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не освоєно,
F необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота
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над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна
1. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про
адміністративні правопорушення: навчальний посібник. За редакцією
О.В. Кузьменко. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 338 с.
2. Адміністративна відповідальність: курс лекцій. За редакцією О.В.
Кузьменко. К.: Юрінком Інтер, 2016. 568 с.
3. Адміністративна відповідальність: навчальний посібник для підготовки
до іспитів. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 244 с.
4. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник
для підготовки до іспиту / Калюк О.М., Константінов С.Ф., Куліков В.А.
та ін. / за ред. В.А. Кулікова. К.: «Освіта України», 2016. 230 с.
5. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний
посібник / О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін.; за заг.
ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.
Харків: ХНУВС, 2017. 242 с.
6. Адміністративне процесуальне право України: навч.-метод. посіб. / I.О.
Картузова та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одес. юрид.
акад.» Київ: Фенікс, 2016. 400 с.
7. Адміністративне процесуальне право: навч. посібник. Кол. авт.; за заг.
ред. Т.П. Мінки. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с.
8. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний
коментар та зразки. За заг. ред. Журавльова Д.В., Чижмарь К.І. Київ:
ЦУЛ, 2020. 152 с.
9. Адміністративне судочинство: навч. посібник для підготовки до іспитів.
За заг. ред. В.І. Тетарчука. Київ: Центр учбової літератури + ЦНЛ Київ,
2020. 186 с.
10. Адміністративний процес України (у схемах): навчальний посібник / М.
М. Бурбика, М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. Суми: Сумський
державний університет, 2019. 108 с.

18
11. Адміністративний процес України: теорія, практика: підручник. За заг.
ред. д. ю. н., проф. Бевзенка В. М. Пер. з нім. і адапт. Рижкова Г. В. Київ:
ВД «Дакор», 2020. 1346 с.
12. Бойко О.П. Практикум зі складання процесуальних документів: навч.
посібник / кол. авт. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро: Ліра ЛТД, 2017. 308
с.
13. Зразки
процесуальних
документів
в
адміністративному
та
господарському судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви. Авт.
кол.: Пєтков С.В., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г. Київ: ЦУЛ,
2020. 382 с.
14. Ковалів М.В., Гаврильців М.Т., Стахура І.Б. Адміністративне
судочинство: підруч. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 596 с.
15. Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну
поліцію» / Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. Дніпро:
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с.
16. Смокович М. І., Бевзенко В. М. Адміністративний процес України:
теорія, практика: підручник. 2-ге вид. Київ: ВД «Дакор», 2021. 1204 с.
17. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навч.
посіб. / Запоріз. нац. ун-т; ред.: Т. О. Коломоєць, B. К. Колпаков. Київ:
Юрінком Інтер, 2016. 544 с.
18. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях: навчальний
посібник. За заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. Київ: ВД
«Дакор», 2019. 224 с.
Допоміжна
19. Апаров А. М. Адміністративно-процесуальне право: стан та перспективи
розвитку: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.07
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право». Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. 43 с.
20. Артеменко І.А. Органи публічної адміністрації як суб’єкти
адміністративно-процесуального права: моногр. Х.: Діса Плюс, 2016. 414
с.
21. Вікторчук М. Розмежування юрисдикції адміністративних і
господарських судів в Україні. Наук. часопис Нац. академії прокуратури
України. 2016. № 3. С. 49-57.
22. Джафарова М. В. Щодо питання розуміння адміністративного
провадження як частини адміністративного процесу. Науковий журнал
«Молодий вчений». 2016. № 12 (39). С. 571-574.
23. Джафарова М.В. До питання про роль судових рішень у формуванні
адміністративного процесуального законодавства. Науковий вісник
публічного та приватного права. 2017. № 2. С. 106-110.
24. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ: USAID,
2015. 708 с.
25. Журавльов А.В. Судові прецеденти в адміністративному судочинстві
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26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

України: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.07
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. 19 с.
Козюренко Р. Адміністративно-процесуальна діяльність суду як органу,
наділеного адміністративно-юрисдикційними повноваженнями. Захист
прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової
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