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Силабус  

дистанційної навчальної практики з дисципліни  

«Судові та правоохоронні органи України» 
 

Назва  

курсу 

Навчальна практика з дисципліни  
«Судові та правоохоронні органи України» 

Адреса викладання 

курсу 

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплений курс 

Юридичний факультет 
Кафедра адміністративного та фінансового права 

 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 08 «Право» 
Спеціальність 081 «Правo» 

Викладачі 

 курсу 

Улютіна Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент; 
Гулак Олена Василівна, к.ю.н., доцент; 
Позняков Спартак Петрович, д.ю.н., доцент; 
Гбур Люся Володимирівна, асистент. 

Профайл 

викладачів 

Місце знаходження:  

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, Юридичний 
факультет, кафедра адміністративного та фінансового права, ауд. 226, тел. 
(044) 259-97-25 
Улютіна Олена Анатоліївна: ulutina@nubip.edu.ua 

Гулак Олена Василівна: Lena_Gulac@nubip.edu.ua 
Позняков Спартак Петрович:  
Гбур Люсі Володимирівна: liusiagbur@ukr.net 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Улютіна Олена Анатоліївна:  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю 
(+380506724749 )Viber, Skype, WhatsApp, Cisco Webex Meetings, Hangoust 

Meet, Zoom в робочі дні з 9.30 до 17.30 
Гулак Олена Василівна: 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю 
(+380974931357)Viber, Skype, WhatsApp, Cisco Webex Meetings, Hangoust 

Meet, Zoom в робочі дні з 9.30 до 17.30 
Для погодження часу консультацій поза визначеним графіком слід 
написати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2401 

Інформація про курс Завданням навчальної практики з дисципліни «Судові та правоохоронні 

органи України» є формування первинних професійних умінь і навичок із 

загальних та спеціальних компетенцій, поглиблення та систематизація 

набутих знань.  

Мета та цілі курсу Метою практики у судових та правоохоронних органах є ознайомлення 
студентів зі специфікою діяльності органів, отримання первинних 
професійних умінь та навичок із загальних та спеціальних компетенцій.  

Основні джерела 

курсу 

Конституція України від 28 червня 1996 р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

mailto:ulutina@nubip.edu.ua
mailto:Lena_Gulac@nubip.edu.ua
mailto:liusiagbur@ukr.net
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2401
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 
р.  (набрання чинності – 30.09.2016 р.)  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19  

Закон України "Про Конституційний суд України" від 13.07.2017 № 2136 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 
Указ Президента України «Про утворення Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності» від 29 вересня 2017 року № 299.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017 
Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 № 2447 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19 
Закон України "Про Вищу раду правосуддя" від 21.12.2016 р.  № 1798 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 
Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 
12.02.2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19 
Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 
Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15 
Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 
Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" від 14.10.2014  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 
Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 
Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

Тривалість курсу 4 тижні 

Обсяг курсу 4 кредити  

Очікувані результати 

навчання 

В результаті проходження навчальної практики з дисципліни «Судові та 
правоохоронні органи України» студент повинен: 
Знати:  

структуру та систему судових та правоохоронних органів, їх функції та 

повноваження; вимоги до осіб, які забезпечують діяльність судових та 

правоохоронних органів; функціональні обов’язки працівників судових та 

правоохоронних установ; форму, структуру та зміст основних видів 

документів, пов’язаних з діяльністю органу  (розпорядження, рішення, 

постанова, наказ, протокол тощо); нормативно-правові акти, які 

регламентують діяльність судових та правоохоронних органів. 

Вміти:  

визначати повноваження судових та правоохоронних органів щодо 

розмежування компетенцій по практиці застосування законодавства; 
характеризувати сутність судової влади, її ознаки, принципи та методи 
реалізації; здійснювати аналіз справ, що розглядались на судових 
засіданнях; скласти письмову характеристику судової практики за участю 

органу, де проходив практику студент; тлумачити чинне законодавство про 
судоустрій, про порядок створення та функціонування правоохоронних 
органів; скласти звіт за результатами проходження практики та оформити 
календарний графік і щоденник практики. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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Набути навиків:  

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 
СК1. Знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у 
суспільстві.  
СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів.  
СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 
національного права, а також змісту правових інститутів.  
СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти.  
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції.  
СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 
Ключові слова Навчальна практика, судові органи, правоохоронні органи, судова система. 

Формат курсу Дистанційний (online, Moodle) – відповідно до Тимчасового порядку 

проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному 
семестрі 2019-2020 н.р. в умовах карантину.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 
програми практики. Форма звітності студента за практику - це подання 
письмового звіту з додатками. 
Звіт з практики захищається  студентом перед комісією, яка складається з 

НПП кафедри та призначається завідувачем кафедри. 
Захист звітів проходить onlinе з використанням Cisco Webex Meetings, 
Hangoust Meet, Zoom за затвердженим графіком.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін: 
«Судові та правоохоронні органи», «Конституційне право України», 

«Теорія держави і права». 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час проходження навчальної практики та проведенні захисту 

підлягають використанню методи, спрямовані на: 
- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності і 

відповідальності за практичну діяльність у сфері права; 
- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 
- методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів підготовки до проходження практики, зокрема, підлягають 
застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, відеолекція, 

демонстрація, спостереження, індивідуальні завдання, інтерактивні 
методи. 
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Необхідне обладнання Студенти використовують технічні засоби та програмне забезпечення під 
час проходження практики та підготовки звіту з метою пошуку необхідних 
нормативно-правових актів та джерел судової практики, а також під час 

виконання індивідуальних завдань. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  
• виконання завданнь на платформі Elern:  
50% загальної оцінки; максимальна кількість балів – 50; 
• звіт про проходження практики:  

25% загальної оцінки; максимальна кількість балів – 25; 
• захист звіту:  
25% загальної оцінки; максимальна кількість балів – 25.  
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Під час проходження практики студент зобов’язаний щоденно вести записи 
в щоденнику про зміст та результати виконаної роботи.  
За результатами проходження практики, студент подає на кафедру 
належним чином оформлений звіт про проходження практики та додатки 

до нього. 
Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 
самостійно виконувати вимоги програми практики та вирішувати завдання, 
обдумувати та викладати власну аргументацію своєї правової позиції. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної недоброчесності в звіті студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали за звіт,  виконання 
завдань та захист практики. Критеріями оцінювання праці студента є 
складення звіту згідно із вимогами, опрацювання завдання;  уміння 

лаконічно, логічно та переконливо висловити свою позицію на захисті 
практики; здатність до аргументованого аналізу правових позицій; уміння  
підсумувати усі висловлені щодо певної проблеми аргументи. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості проведення захисту практики 

буде надіслано студентам після захисту.  

 

 


