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Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 

студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 

оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі згідно 

з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає виробити у 

студента деякі навички (уміння) працювати з літературними джерелами, вірно 

аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, вивчений матеріал.  

Згідно з запропонованим варіантом контрольної роботи студент підбирає 

літературу з переліку джерел, який є в навчально-методичних матеріалах, а також в 

бібліотеці. 

З підібраними джерелами літератури слід ознайомитись і вибрати з них ті 

питання, які необхідні для написання контрольної роботи. 

Потім слід згідно з запропанованим  планом викладати підібраний матеріал. 

Джерелами для написання контрольної роботи повинні бути: 

1) нормативні акти; 

2) судова практика; 

3) спеціальна література (монографії, підручники, навчальні посібники, статті 

журналів, збірників, газет). 

Кожен студент в контрольній роботі відповідає на теоретичні питання та 

виконає практичне завдання, що зазначена у його варіанті. 

Щодо другого завдання відповідний документ повинен бути складений з 

дотриманням процесуальних вимог законодавства України на основі конкретної 

ситуації.   

 Обсяг контрольної роботи – до 7-10 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал 

– 1,5) або 10-15 рукописних. 

Використаних джерел – не менше 5. 

Номер варіанту контрольної роботи повинен відповідати: студенти 

призвіща яких починаються з літери „А” до ”Г” виконують перший варіант, з „Д” 



до „З” – другий, з „И” до „К” – третій і четвертий,  з „Л” до „П” – пятий і шостий, 

з „Р” до „Т” – сьмий і восьмий, з „У” - „Я” – девятий і десятий. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 

термінології. При використанні цитат їх потрібно брати в лапки і робити зноски, в 

яких точно вказувати з якого джерела вони взяті. 

    Контрольна робота оцінюється: «зараховано» або «незараховано». 

Слухачі, контрольну роботу яких незараховано, до заліку не допускаються. 

Контрольна робота, яка має грубі юридичні помилки, виконана з відхиленням від 

запропонованого плану, а також виконана не самостійно, не підлягає зарахуванню й 

повертається слухачу. В такому випадку повторно виконується той же варіант з 

урахуванням висловлених особою, яка перевіряла зауважень та пропозицій, якщо в 

ній не вказано про виконання іншого варіанта роботи. 

Особи, які своєчасно не представили роботи або ж подали роботи, виконані не 

за своїм варіантом, до складання заліку не допускаються. 

Критеріями оцінювання контрольної роботи є: 

а) ступінь розробки теми; 

б) повнота охоплення і вивчення літератури стосовно теми; 

в) використання спеціальної літератури, нормативних актів, юридичної 

практики (у тому числі практики судів та слідчих органів); 

г) творчий підхід до написання роботи; 

д) правильність та наукова обґрунтованість висновків; 

е) самостійність викладення; 

ж) додержання розроблених методичних рекомендацій. 

При оцінці контрольної роботи враховуються: ступінь вивчення і розкриття 

теми, досягнення мети і задач дослідження; уміння аналізувати зібраний матеріал; 

грамотність викладу; правильність оформлення, якість доповіді слухача, 

аргументованість його відповідей на питання. При виставленні загальної оцінки 

«зараховано» враховуються: оцінка якості самої роботи (її змісту, оформлення і т.д.) 

і оцінки захисту контрольної роботи студентом (за результатами співбесіди). 

 
 


