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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Складання процесуальних документів» є вибірковою компонентою 

ОПП за вибором студента. 

Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття 

- 24 год., самостійна робота – 100 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 

консультації. Підсумковий контроль – залік. 

 
ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін: «Судові і правоохоронні органи». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін: «Адміністративний процес», «Цивільний процес», 

«Господарський процес», «Кримінальний процес». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Освітня компонента «Складання процесуальних документів» 

спрямована на підготовку фахівців у сфері права, отримання ними знань та 

навичок щодо складання процесуальних документів у цивільному, 

господарському, кримінальному, адміністративному та конституційному 

судочинстві, засвоєння здобувачами вищої освіти основних положень щодо 

процесуального документу. 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Отримання здобувачами вищої освіти навичок складати процесуальні 

документи у цивільному, господарському, кримінальному, 

адміністративному та конституційному судочинстві; здатності до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності юриста. 

Завдання вивчення дисципліни 

Теоретична та практична підготовка, навчити студентів правників 

мистецтву складання процесуальних документів з одночасним поглибленням 

теоретичних знань та ліквідації можливих прогалин матеріалу дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Цивільне 

право», «Цивільно-процесуальне право», «Господарське право», 

«Господарсько-процесуальне право», «Кримінальне право», «Кримінально- 

процесуальне право», «Конституційне право». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими 

компетентностями, зокрема: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі юридичної діяльності чи 

у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 



ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Програмні результати (ПРН): 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

ПРН 4.Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту   основних    правових    інститутів    і    норм фундаментальних 

галузей права. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується 

через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в 

групах, метод проєктів, метод самопрезентації). 



План вивчення навчальної дисципліни 
 

 

 

№ 

тиж 

ня 

 
 

Назви теми 

 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самості 

йна 

робота, 

кількість 

годин 

  лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

 

1 Загальні положення про процесуальний 

документ. 

2 2 9 

2 Складання процесуальних актів 

адміністративного судочинства. 

2 2 9 

3 Складання процесуальних документів у 
цивільному судочинстві. 

2 2 8 

4 Судові рішення та їх перегляд у цивільному 
судочинстві. 

2 2 7 

5 Складання господарсько-процесуальних 
документів. 

2 2 8 

6 Перегляд судових рішень в господарському 
судочинстві. 

2 2 8 

7 Складання процесуальних актів 
кримінального судочинства. 

2 2 8 

8 Процесуальні документи кримінального 
судочинства  при міжнародному 

співробітництву. 

2 2 8 

9 Особливий режим досудового 

розслідування та судового розгляду в 

умовах воєнного стану. 

2 2 8 

10 Процесуальні документи у конституційному 

судочинстві. 

2 2 7 

11 Звернення до Європейського суду з прав 
людини. 

2 2 7 

12 Процесуальні документи третейського 
розгляду справ. 

2 1 7 

13 Процесуальні документи у виконавчому 
провадженні. 

2 1 7 

Разом 26 24 100 
 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального 

творчого завдання (гугл-презентації). 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій з викладачем. Навчальний матеріал освітньої 



компоненти, передбачений робочою програмою для засвоєння здобувачем у 

процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних 

занять. Організація самостійної роботи здобувачів передбачає: планування 

обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю самостійної роботи, 

розробку навчально-методичного забезпечення; виконання здобувачем 

запланованої самостійної роботи; контроль та оцінювання результатів, їх 

систематизацію, оцінювання ефективності виконання здобувачем самостійної 

роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 
 

№ Вид самостійної роботи Години Терміни 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до лекційних та практичних 
занять 

30 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль, 

обговорення 

проблемних 
питань, вирішення 
ситуаційних задач 

2 Підготовка самостійних 
питань з тематикидисципліни 

30 щотижнево Усне та письмове 
опитування, 

обговорення 

проблемних питань 

3 Індивідуальні творчізавдання 30 1 раз Захист 
індивідуального 

завдання, 
обговорення, 

виступ з 
презентацією 

4 Підготовка до контрольних 
заходів 

10 2 рази Усне та 
письмове 
опитування, 
тестування у 

системі СОКРАТ 
та MOODLE 

Разом 100   
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Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами лекційних, практичних занять та 

самостійної роботи - 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін., індивідуальні завдання, розв’язування 

ситуаційних вправ та ін.); рубіжний контроль (колоквіум у формі тестування) 

- 10 балів; за показниками наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності - 10 балів, підсумковий контроль, (іспит в 

усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач 

протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав 

(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 

(менше 35 балів), то він до заліку не допускається. Крім того, обов’язковим 

при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного 

контролів є виконання студентом додаткового завдання з метою добору балів 

для допущення до підсумкового контролю. 
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http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/


 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 10 

3 Виконання самостійної роботи 5 

4 Рубіжний контроль 10 
 Всього за атестацію 1 30 
 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 15 

8 Виконання самостійної роботи 10 
 Всього за атестацію 2 30 

 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання презентаціїза 

заданою проблемною тематикою, виконання макетів, виступ 
на наукових конференція) 

10 

 Підсумкове тестування (екзамен) 30 
 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 



Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Участь у дискусіях на 

лекційних та 

практичних заняттях, 

виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та 

групові творчі 

завдання, тестування 

 

 

 
Критерії оцінювання 

 

 
90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

 

 

 
 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

 

 
55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

 

 
35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

 
15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Не вирішив жодного тестового завдання. 
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