
Міністерство освіти та науки України 
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З ДИСЦИПЛІНИ: 
«ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 

для заочної форми навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Викладач: Хоцяновська Н.Ф. 
 
 

Програма складена  у відповідності до програми підготовки молодшого 
спеціаліста за спеціальністю „Правознавство”, затвердженої Міністерством 
освіти і науки України.  
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін.  
Протокол № 1 від „____” „______________” 201_. 
 

Голова комісії       ______________________                 В.Л. Шевчук  



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Оволодіння знаннями із дисципліни «Виконавче провадження» між 
установчими сессіями відбувається самостійно, в тому числі і шляхом 
написання контрольних робіт, що є важливим етапом в підвищенні знань 
студентів з дисципліни, що вивчається. Метою написання контрольних робіт 
є: вивчення, аналіз, оцінка і систематизація опрацьованої літератури, її 
розташування 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. 

Студент, при обранні варіанту контрольної роботи визначає його номер 
за останньою цифрою номеру залікової книжки.  

Студент, відповідно до запропонованого варіанту контрольної роботи, 
підбирає літературу з переліку джерел, який є в навчально-методичних 
матеріалах, а також в бібліотеці коледжу та інших наукових бібліотеках. З 
підібраними джерелами літератури слід ознайомитись і вибрати з них ті 
питання, які необхідні для написання контрольної роботи. При написанні 
контрольної  роботи необхідно керуватися основними нормативним актами з 
досліджуваного питання. 

Після того як складено список джерел, які планується використати в 
роботі, слід скласти план контрольної роботи і згідно з цим 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, 

що зазначені у його варіанті, та у випадку, коли це доцільно, опрацьовує 
практику. Відповідь повинна бути мотивованою і грунтуватись на 
відповідних нормативних актах, з зазначенням статті, пункту, частини, в 
окремих випадках, коли це випливає зі змісту питання, необхідно 
користуватись постановами Пленуму Верховного Суду України. 

Номер варіанту контрольної роботи повинен відповідати порядковому 
номеру у журналі групи.  

Виконується контрольна 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 в такому 
порядку, наприклад: 

1. Виконавче провадження: навч.-практ. посіб. / В.В.Комаров , 
В.В.Баранкова, В.А. Бігун та ін.; за заг. ред. В.В.Комарова. – Х.:Право, 2014 
– 704 с. 



2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // 
ВВР. — 1999. — № 24. — Ст. 207 (із наступними змінами та 
доповненнями). 

3. Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної 
виконавчої служби України // Право України. — 2003. — 10. — С. 113-117. 

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати не 
менше 3 джерел. 
 


