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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська.
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень теорії права та держави і змісту національного законодавства та
інших суміжних правових дисциплін і курсів, з урахуванням останніх досягнень юридичної
науки, практики, у тому числі судової, застосування Конституції України, інших нормативноправових актів, виявлених проблем кодифікації законодавства України, міжнародного
передового досвіду правового регулювання суспільної діяльності у сфері внутрішньої безпеки.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Прокуратура України» є сукупність знань
про систему та специфіку діяльності органів прокуратури в Україні, а також узагальнення змін
практичної діяльності таких органів держави.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин (загальний обсяг) 5 кредити ECTS

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Навчальний курс “Прокуратура України” розроблений з урахуванням вимог до
кваліфікаційної характеристики зі спеціальності “Правознавство”, навчального плану
юридичного факультету КиМУ і ґрунтується на основних положеннях Конституції України,
Закону України “Про прокуратуру” та інших нормативних актів.
Метою вивчення навчального курсу є засвоєння студентами знань про значення і зміст
діяльності прокуратури у зміцненні законності і правопорядку, охороні прав і законних інтересів
громадян, інтересів держави і суспільства.
Завдання курсу полягає в пізнанні студентами природи предмета, принципів прокуратури
України; вивченні особливостей професії юриста, характеристику основних напрямків діяльності
прокуратури, змісту загальної, поняття організації роботи в органах прокуратури, його правової,
етичної та естетичної культури; а також ознайомлення студентів з основними положеннями
міжнародно-правових та національних законодавчих актів, що визначають акти прокурорського
реагування.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Прокуратура України» забезпечує набуття здобувачами освіти
компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові) компетентності
СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння
структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового
регулювання.
Програмні результати навчання (ПР)
ПР5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою
обґрунтованістю.
ПР8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного
встановлення певних обставин.
ПР13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.

ПР14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та
вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
ПР20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
ПР21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
усього у тому числі
усього у тому числі
л
с
п ін. с.р.
л
с
п ін.
4.

Назва теми

с.р.

Змістовий модуль I. Загальні положення прокуратури: сутність змін системи принципів організації і
діяльності прокуратури
Тема 1. Загальні положення
18
6
2
10
18
1
17
про прокуратуру.
Принципи організації і
діяльності органів
прокуратури. Система і
структура прокурорських
органів
Тема 2. Організація роботи
18
6
2
10
18
1
17
в органах прокуратури
Тема 3. Нагляд прокурора
18
6
2
10
18
2
16
за законністю
Тема 4. Нагляд за
18
6
2
10
18
2
16
додержанням законів
органами, що проводять
оперативно-розшукову
діяльність, дізнання і
досудове слідство
Тема 5. Функція
18
7
3
8
18
2
1
15
підтримання прокурором
державного обвинувачення
в суді. Представництво
інтересів громадянина або
держави в цивільному і
господарському
судочинстві
Разом
за
змістовним
90
31
11
48
90
8
1
81
модулем 1.
Змістовий модуль II. Прокурорський нагляд за додержанням і застосування законів усіма суб’єктами
правозастосування
Тема 6. Представництво
18
7
3
8
18
2
1
15
прокурором інтересів
громадянина або держави в
цивільному і
господарському
судочинстві
Тема 7. Нагляд за
20
7
3
10
20
2
1
17
додержанням законів у
місцях застосування заходів
примусового характеру
Тема 8. Прокурорський
22
7
3
12
22
2
1
19
нагляд на транспорті та в
справах неповнолітніх .
Координація діяльності
правоохоронних органів
щодо боротьби зі
злочинністю і
порушеннями законності
Разом
за
змістовним
60
21
9
30
60
6
3
51
модулем 2.
Разом
150
52
20
78
150
14
4
132

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Модуль І. Загальні положення прокуратури: сутність змін системи принципів
організації і діяльності прокуратури
Тема 1. Загальні положення про прокуратуру. Принципи організації і діяльності
органів прокуратури. Система і структура прокурорських органів
Прокуратура в системі державних органів України. Суть і завдання прокурорського
нагляду в Україні. Історія зародження і етапи розвитку прокуратури та законодавства щодо
регулювання її організації і діяльності. Правові основи прокуратури і її функціонування в
Україні.
Тема 2. Організація роботи в органах прокуратури
Поняття організації роботи в органах прокуратури, її значення. Організація роботи в
органах прокуратури і ефективність прокурорського нагляду в основних його напрямках.
Службова дисципліна в органах прокуратури, її правове регулювання і відповідальність за
порушення.
Підготовка, добір, розстановка і виховання кадрів. Підвищення кваліфікації працівників
прокуратури. Стиль і методи керівництва і управління в органах прокуратури. Принципи
розподілу обов'язків між оперативними працівниками в органах прокуратури.
Тема 3. Нагляд прокурора за законністю
Сутність і завдання прокурорського нагляду за законністю в діяльності органів, що ведуть
боротьбу із злочинністю. Завдання прокурорів при здійсненні нагляду за додержанням законів
органами дізнання і досудового слідства. Процесуальна самостійність слідчого і його роль у
створенні режиму законності при проведенні попереднього розслідування злочинів.
Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за розслідуванням злочинів, їх характер і
класифікація.
Тема 4. Нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання і досудове слідство
Сутність і завдання участі прокурора в розгляді кримінальних справ у судах. Повноваження
прокурора, їх характер при вступі його у кримінальну справу. Акти прокурорського реагування на
незаконні і необґрунтовані судові рішення. Участь прокурора в стадії попереднього розгляду
справи судом. Участь прокурора в окремих етапах судового провадження кримінальних справ.
Попередня підготовка прокурора для його участі в суді. Підтримання державного обвинувачення
в суді.
Тема 5. Функція підтримання прокурором державного обвинувачення в суді.
Представництво інтересів громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях застосування
заходів примусового характеру. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів в установах, що виконують кримінальні покарання або заходи примусового
характеру, які визначаються судом. Акти прокурора, що застосовуються при здійсненні
прокурорського нагляду у місцях застосування заходів примусового характеру. Обов'язковість
виконання постанов і вказівок прокурора.
Модуль ІІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосування законів усіма
суб’єктами правозастосування
Тема 6. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному і
господарському судочинстві
Поняття про представництво прокурором інтересів громадян і держави в суді.
Сутність і завдання участі прокурора у розгляді цивільних і господарських справ. Пред’явлення
прокурора цивільного позову. Вступ прокурора в цивільний процес. Справ, в яких участь
прокурора є обов’язковою.

Тема 7. Нагляд за додержанням законів у місцях застосування заходів примусового
характеру
Сутність нагляду за додержанням і застосуванням законів. Критичні погляди на вказану
діяльність прокуратури у зв'язку з розбудовою правової держави України, Конституцією України
і вступом України в Раду Європи.
Предмет і об’єкт прокурорського нагляду. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду
за додержанням і застосуванням законів, їх характер і класифікація. Межі втручань прокурорів у
діяльність піднаглядових об'єктів при здійсненні нагляду. Форми і методи виявлення порушень
законності та причин і умов, що їм сприяють. Критерії визначення законності актів, що
перевіряються прокурором. Методика перевірки виконання законів на місцях. Обов'язковість
виконання вимог прокурора.
Тема 8. Прокурорський нагляд на транспорті та в справах неповнолітніх Координація
діяльності правоохоронних органів
щодо боротьби зі злочинністю і порушеннями
законності
Організація прокурорського нагляду за додержанням законів на транспорті. Суб'єкти і
об'єкти нагляду на транспорті. Забезпечення нагляду за судовим слідством і дізнанням на
транспорті. Особливості здійснення прокурорського нагляду на транспорті. Повноваження
транспортних і територіальних прокурорів при здійсненні нагляду. Нагляд за виконанням законів
при збереженні вантажів. Нагляд за дотриманням законів про безпеку руху поїздів.
Форми координації діяльності правоохоронних органів. Правова база координації дій
правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Роль прокуратури в координації діяльності
правоохоронних органів. Етапи комплексного вивчення стану злочинності. Проблеми посилення
боротьби з організованою, рецидивною злочинністю. Практика організації проведення
міжвідомчих нарад. Організація підготовки і проведення спільних колегій правоохоронних та
інших органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю.
6. Теми лекцій
№
з/п
1

2
3
4

5

6

7
8

Назва теми

Тема 1. Загальні положення про прокуратуру. Принципи
організації і діяльності органів прокуратури. Система і
структура прокурорських органів
Тема 2. Організація роботи в органах прокуратури
Тема 3. Нагляд прокурора за законністю
Тема 4. Нагляд за додержанням законів органами, що
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і
досудове слідство
Тема 5. Функція підтримання прокурором державного
обвинувачення в суді. Представництво інтересів
громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Тема 6. Представництво прокурором інтересів
громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Тема 7. Нагляд за додержанням законів у місцях
застосування заходів примусового характеру
Тема 8. Прокурорський нагляд на транспорті та в
справах неповнолітніх . Координація діяльності
правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю і
порушеннями законності
РАЗОМ

Обсяг у годинах
Денна
форма
6

Заочна
форма
1

6
6
6

1
2
2

7

2

7

2

7

2

7

2

52

14

№
з/п
1

№
з/п
1

2
3
4

5

6

7
8

№
з/п
1

№
з/п
1

2
3
4

7.
Теми практичних занять
Назва теми

Не передбачено навчальним планом
8. Теми семінарських занять
Назва теми

Тема 1. Загальні положення про прокуратуру. Принципи
організації і діяльності органів прокуратури. Система і
структура прокурорських органів
Тема 2. Організація роботи в органах прокуратури
Тема 3. Нагляд прокурора за законністю
Тема 4. Нагляд за додержанням законів органами, що
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і
досудове слідство
Тема 5. Функція підтримання прокурором державного
обвинувачення в суді. Представництво інтересів
громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Тема 6. Представництво прокурором інтересів
громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Тема 7. Нагляд за додержанням законів у місцях
застосування заходів примусового характеру
Тема 8. Прокурорський нагляд на транспорті та в
справах неповнолітніх . Координація діяльності
правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю і
порушеннями законності
РАЗОМ
9. Теми лабораторних занять
Назва теми

Не передбачено навчальним планом
10. Теми самостійної роботи
Назва теми

Тема 1. Загальні положення про прокуратуру. Принципи
організації і діяльності органів прокуратури. Система і
структура прокурорських органів
Тема 2. Організація роботи в органах прокуратури
Тема 3. Нагляд прокурора за законністю
Тема 4. Нагляд за додержанням законів органами, що
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і
досудове слідство

Обсяг у годинах
Денна
форма
-

Заочна
форма
-

Обсяг у годинах
Денна
форма
2

Заочна
форма
-

2
2
2

-

3

1

3

1

3

1

3

1

20

4

Обсяг у годинах
Денна
форма
-

Заочна
форма
-

Обсяг у годинах
Денна
форма
10

Заочна
форма
17

10
10
10

17
16
16

5

6

7
8

Тема 5. Функція підтримання прокурором державного
обвинувачення в суді. Представництво інтересів
громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Тема 6. Представництво прокурором інтересів
громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві
Тема 7. Нагляд за додержанням законів у місцях
застосування заходів примусового характеру
Тема 8. Прокурорський нагляд на транспорті та в
справах неповнолітніх . Координація діяльності
правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю і
порушеннями законності
РАЗОМ

8

15

8

15

10

17

12

19

78

132

11. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Загальні положення про прокуратуру. Принципи організації і діяльності органів
прокуратури. Система і структура прокурорських органів.
Схарактеризувати правовий статус органів прокуратури в Україні.
Схарактеризувати принципи організації і діяльності прокуратури.
Схарактеризувати основні функції прокуратури.
Схарактеризувати місце прокуратури в системі державних органів України.
Схарактеризувати систему і структуру органів прокуратури.
Тема 2. Організація роботи в органах прокуратури .
Схарактеризувати кадрову роботу в органах прокуратури.
Схарактеризувати вимоги до кандидата на посаду районного, міського прокурора, прокурора
області та прирівняних до них прокурорів.
Тема 3. Нагляд прокурора за законністю.
Схарактеризувати Дати відповіді: поняття і завдання загального нагляду прокуратури - її
позасудової функції.
Схарактеризувати Схарактеризуйте особливості перевірок дотримання законів на місцях
Схарактеризувати Які підстави внесення протестів, подань і постанов
Тема 4. Нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання і досудове слідство.
Схарактеризувати Схарактеризуйте: перевірка законності затримання підозрюваних.
Схарактеризувати Дати відповіді: яке рішення приймає прокурор по закінченій розслідуванням
кримінальній справі?
Схарактеризувати Схарактеризуйте: роль прокурорського нагляду в дотриманні законів при
порушенні кримінальних справ та у відмов в такому рішенні органами дізнання і досудового
слідства.
Тема 5. Функція підтримання прокурором державного обвинувачення в суді.
Представництво інтересів громадянина або держави в цивільному і господарському
судочинстві.
Схарактеризувати поняття представництва прокурором інтересів громадян і держави в
цивільному і господарському судочинстві.
Схарактеризувати завдання, підстави і форми участі прокурора.
Схарактеризувати участь прокурора при розгляді справи в суді першої інстанції.
Схарактеризувати акти реагування прокурора на незаконні та необґрунтовані судові рішення в
цивільних справах.
Схарактеризувати участь прокурора у господарському процесі.
Тема 6. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному і
господарському судочинстві.
Схарактеризувати поняття представництва прокурора
Схарактеризувати завдання, підстави і форми участі прокурора.
Схарактеризувати участь прокурора в суді першої інстанції.

Схарактеризувати які акти реагування прокурора на прокурора на незаконні та необґрунтовані
рішення суду.
Схарактеризувати участь прокурора у господарському процесі.
Тема 7. Нагляд за додержанням законів у місцях застосування заходів примусового
характеру.
Схарактеризувати роль і місце прокурорського нагляду в забезпеченні законності в місцях
позбавлення волі.
Схарактеризувати структура прокурорського нагляду в місцях позбавлення волі.
Схарактеризувати основні напрямки діяльності спеціалізованих прокуратур, які здійснюють
нагляд за законністю діяльності адміністрації виправно-трудових установ.
Схарактеризувати прокурорський нагляд у слідчих ізоляторах та ізоляторах тимчасового
затримання.
Тема 8. Прокурорський нагляд на транспорті та в справах неповнолітніх. –
Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю і
порушеннями законності.
Схарактеризувати особливості здійснення прокурорського нагляду на транспорті.
Схарактеризувати особливості прокурорського нагляду за діяльністю органів внутрішніх справ
на транспорті.
Схарактеризувати особливості здійснення прокурорського нагляду за діяльністю кримінальної
міліції та інших органів і установ у справах неповнолітніх.
Схарактеризувати обставинами органам прокуратури належить керівна роль у координації?
Схарактеризувати нормативні акти, які визначають координацію діяльності правоохоронних
органів.
Схарактеризувати організаційні форми здійснення координації діяльності правоохоронних
органів.
Схарактеризувати шляхи вдосконалення діяльності правоохоронних органів у координації.
12. Питання для підготовки до підсумкового контролю
(Диференційований залік)
1. Прокуратура в системі державних органів України.
2. Суть і завдання прокурорського нагляду в Україні.
3. Історія зародження і етапи розвитку прокуратури та законодавства щодо
регулювання її організації і діяльності.
4. Правові основи прокуратури і її функціонування в Україні.
5. Поняття організації роботи в органах прокуратури, її значення.
6. Організація роботи в органах прокуратури і ефективність прокурорського нагляду в
основних його напрямках.
7. Службова дисципліна в органах прокуратури, її правове регулювання і
відповідальність за порушення.
8. Підготовка, добір, розстановка і виховання кадрів.
9. Підвищення кваліфікації працівників прокуратури.
10. Стиль і методи керівництва і управління в органах прокуратури.
11. Принципи розподілу обов'язків між оперативними працівниками в органах
прокуратури.
12. Сутність і завдання прокурорського нагляду за законністю в діяльності органів, що
ведуть боротьбу із злочинністю.
13. Завдання прокурорів при здійсненні нагляду за додержанням законів органами
дізнання і досудового слідства.
14. Процесуальна самостійність слідчого і його роль у створенні режиму законності при
проведенні попереднього розслідування злочинів.
15. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за розслідуванням злочинів, їх
характер.
16. Сутність і завдання участі прокурора в розгляді кримінальних справ у судах.
17. Повноваження прокурора, їх характер при вступі його у кримінальну справу.

18. Акти прокурорського реагування на незаконні і необґрунтовані судові рішення.
Участь прокурора в стадії попереднього розгляду справи судом.
19. Участь прокурора в окремих етапах судового провадження кримінальних справ.
Попередня підготовка прокурора для його участі в суді.
20. Підтримання державного обвинувачення в суді.
21. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях
застосування заходів примусового характеру.
22. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в
установах, що виконують кримінальні покарання або заходи примусового характеру,
які визначаються судом.
23. Акти прокурора, що застосовуються при здійсненні прокурорського нагляду у
місцях застосування заходів примусового характеру.
24. Обов'язковість виконання постанов і вказівок прокурора.
25. Поняття про представництво прокурором інтересів громадян і держави в суді.
26. Сутність і завдання участі прокурора у розгляді цивільних і господарських справ.
27. Пред’явлення прокурора цивільного позову.
28. Вступ прокурора в цивільний процес.
29. Справи, в яких участь прокурора є обов’язковою.
30. Сутність нагляду за додержанням і застосуванням законів.
31. Критичні погляди на вказану діяльність прокуратури у зв'язку з розбудовою правової
держави України, Конституцією України і вступом України в Раду Європи.
32. Предмет і об’єкт прокурорського нагляду.
33. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням
законів, їх характер і класифікація.
34. Межі втручань прокурорів у діяльність під наглядових об'єктів при здійсненні
нагляду.
35. Форми і методи виявлення порушень законності та причин і умов, що їм сприяють.
36. Критерії визначення законності актів, що перевіряються прокурором.
37. Методика перевірки виконання законів на місцях.
38. Обов'язковість виконання вимог прокурора.
39. Організація прокурорського нагляду за додержанням законів на транспорті.
40. Суб'єкти і об'єкти нагляду на транспорті.
41. Забезпечення нагляду за судовим слідством і дізнанням на транспорті.
42. Особливості здійснення прокурорського нагляду на транспорті.
43. Повноваження транспортних і територіальних прокурорів при здійсненні нагляду.
44. Нагляд за виконанням законів при збереженні вантажів.
45. Нагляд за дотриманням законів про безпеку руху поїздів.
46. Форми координації діяльності правоохоронних органів.
47. Правова база координації дій правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
48. Роль прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів.
49. Етапи комплексного вивчення стану злочинності.
50. Проблеми посилення боротьби з організованою, рецидивною злочинністю.
51. Практика організації проведення міжвідомчих нарад.
52. Організація підготовки і проведення спільних колегій правоохоронних та інших
органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю.

13. Методи навчання
Методи навчання (гр. methodos – шлях пізнання, спосіб знаходження істини) – це
впорядковані способи взаємопов’язаної, цілеспрямованої діяльності викладача й здобувачі вищої
освіти, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються
через систему способів і прийомів та засобів навчальної діяльності.
Прийоми навчання – це складова методу, конкретні дії викладача і здобувачі вищої освіти,
спрямовані на реалізацію вимог тих чи інших методів.
Засоби навчання – це різноманітні навчальні обладнання, що використовуються в системі
пізнавальної діяльності (книги, письмове приладдя, лабораторні обладнання, технічні засоби

тощо).
При викладенні курсу «Прокуратура України» використовуються наступні методи
навчання:
1) методи навчання за джерелами передачі і сприйняття інформації. За цією класифікацією
виділяються методи: словесні, наочні, практичні, роботи з джерелами (книгою), відео метод.
Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція.
Розповідь – це монологічний виклад навчального матеріалу. При викладенні цього курсу
цей метод використовується рідко. Як правило, вона містить міркування викладача, аналіз
фактів, подій, прикладів, тобто поєднується з поясненням матеріалу, який вивчається (для
створення в уяві певного образу).
Пояснення – вербальний метод навчання, за допомогою якого викладач розкриває сутність
певного правового явища. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з
використанням попереднього досвіду здобувачі вищої освіти (досвід здобувачі вищої освіти з
певної галузі знань).
Лекція – це метод, за допомогою якого викладач у словесній формі розкриває сутність
наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.
Наочні методи: демонстрація, ілюстрація – це метод навчання, який передбачає показ
предметів і процесів у натурі, динаміці.
Ілюстрація – метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх
символічне зображення (малюнки, схеми, графіки, статистика тощо).
Практичні методи : вправи, практичне заняття, рольова гра.
Вправи. Суть методу полягає в тому, що здобувачі вищої освіти виконують багаторазові
дії, тобто тренуються у застосуванні засвоєного матеріалу на практиці.
Практична робота спрямована на використання набутих знань у вирішенні практичних
завдань із збірників завдань.
Робота з книгою є одним з найважливіших методів навчання. Головна перевага методу
полягає в тому, що здобувачі вищої освіти має можливість багаторазово обробити навчальну
інформацію в доступному для нього темпі та в зручний час (підручник, навчальний посібник,
монографія, стаття тощо).
Структурний метод навчання за характером логіки пізнання: аналітичний метод,
індуктивний метод, дедуктивний метод, продуктивний метод.
Аналітичний метод передбачає мисленевий або практичний розпад цілого на частини з
метою вивчення їх суттєвих ознак.
Індуктивний метод – це шлях вивчення явищ від одиничного до цілого.
Дедуктивний метод базується на вивченні навчального матеріалу від загального до
окремого, одиничного.
Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності: репродуктивний,
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.
Репродуктивний метод. Він має такі ознаки: 1) знання здобувачі вищої освіти
пропонуються в готовому вигляді; 2) викладач не тільки повідомляє знання, а й пояснює їх; 3)
здобувачі вищої освіти свідомо засвоюють знання, розуміють їх і запам'ятовують; 4) міцність
засвоєння забезпечується багаторазовим їх повторенням (знань);
Метод проблемного викладу знань є перехідним від виконавчої до творчої діяльності
(викладач створює проблемну ситуаційно і пропонує здобувачі вищої освіти її розв’язати).
Частково-пошуковий метод передбачає пошук здобувачі вищої освіти шляхів, прийомів і
засобів розв’язання пізнавального завдання.
Дослідницький метод передбачає самостійне розв’язання здобувачі вищої освіти
пізнавального завдання (без повідомлення знань).
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Прокуратура України» використовуються такі методи
оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді: усного та письмового опитування, фронтального
опитування, доповідей, тестування, вирішення ситуаційних завдань, написання есе (рефератів),
виконання індивідуальних завдань тощо.

- для модульного контролю у вигляді: письмової відповіді (теоретичні питання,
тестування, вирішення ситуаційних завдань тощо).
- для підсумкового контролю у вигляді екзамену у формі письмової відповіді (теоретичні
питання, вирішення ситуаційних завдань тощо).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку.
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Прокуратура України» є підсумковий контроль – диференційований
залік.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються контрольні заходи у формі
поточного, модульного та підсумкового контролю знань у відповідності до «Положення про
оцінювання знань здобувачів вищої освіти».
Поточний контроль
Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти обираються та оцінюються викладачем
за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної дисципліни. Оцінювання
окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти для дисципліни «Прокуратура
України» відбувається за такими рекомендованими балами:
Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти
Кількість балів
Аудиторна робота
Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач тощо
1-5
Тестування
1-5
Ділова гра, практичний кейс тощо
1-10
Інші види аудиторної роботи
Самостійна робота
Реферат, есе тощо
1-10
Інші види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти (участь у
1-10
публічних заходах (конференція, олімпіада тощо); написання
наукової статті, участь у конкурсах студентських робіт тощо)
Інші види самостійної роботи
Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-50
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за
рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної дисципліни.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти застосовуються критерії у відповідності до «Положення про оцінювання
знань здобувачів вищої освіти».
Модульний контроль
Навчальна дисципліна «Прокуратура України» передбачає виконання двох модульних
контрольних робіт. Модульна контрольна робота з навчальної дисципліни «Прокуратура
України» оцінюється в 10 балів. Максимальна сумарна кількість балів за модульний контроль
складає 20 балів.
Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового контролю у разі набрання ним за
результатами поточного та модульного контролю не менше 20 балів.

Для визначення ступеня засвоєння (змістового модуля) навчальної дисципліни та
контрольного оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються критерії у відповідності
до «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти».
Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів за диференційований залік з начальної дисципліни
«Прокуратура України» складає 40 балів.
Для визначення ступеня засвоєння навчальної дисципліни та контрольного оцінювання
знань здобувачів вищої освіти за підсумковим контролем застосовуються критерії у відповідності
до «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти».
Підсумкова оцінка переводиться у національну систему оцінювання і шкалу ECTS згідно
таблиці:
Порядок переведення оцінок у систему ЄКТС
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для екзамену
для заліку
курсової роботи (проекту),
(диференційованого
практики
заліку)
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота - 60
Самостійн
а
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
робота
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
10
3
3
3
3
3
5
5
5
Модульний контроль 1 - 10
Модульний контроль 2 10

Підсумкови
й контроль

Сума

40

100

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота - 60
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

10

40

Сума

100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Прокуратура України» узагальнено в комплексі
навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;

-

варіанти завдань для модульного контролю;
варіанти завдань для підсумкового контролю;
інші матеріали.
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