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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблений  на  підставі  навчальної  програми дисципліни «Складання
процесуальних документів»  ,   затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені
Г.С. Сковороди протокол №   від «30»червня 2020 року

Розробник силабусу: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-
правових дисциплін , міжнародного права та права ЄС Т.Г. Головань

Силабус  затверджений  на  засіданні  кафедри  кримінально-правових  дисциплін
Протокол №1 від «31» серпня 2020  року

 (підпис)  (прізвище та ініціали)



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІБ викладача Головань Тетяна Георгіївна
Кафедра державно-правових дисциплін , міжнародного 

права та права ЄС 
Посада доцент
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Наукові інтереси Проблеми судового захисту порушених прав 

фізичних та юридичних осіб
Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 210
Контактна інформація: +380676819390
e-mail: t.golovan  @hnpu.edu.ua  

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття. Здобувач
має намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
має намагатись попередити заздалегідь.

 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях, виконувати практичні завдання

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  залишити
аудиторію, щоб не заважити іншим здобувачам здобувати знання.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм  академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати та захищати самостійні завдання,  передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки.

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути  для  опанування  матеріалу  навчальної  дисципліни,
використовувати інтернет-ресурси для виконання практичних завдань

 Здобувач  має  обов’язково  бути  присутнім  на  модульних
контролях.
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 Суворо  заборонено  порушувати  принципи,  стандарти,  правила
академічної доброчесності  як під час навчання,  так і  під час академічного
спілкування.  Порушення  академічної  доброчесності  тягне  за  собою
притягнення  до  академічної  відповідальності  відповідно  до  чинного
законодавства і Кодексу академічної доброчесності Університету.

 Здобувач  успішно  навчається,  якщо  послідовно  набирає  бали,
необхідні для здобуття бажаної кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу в Університеті.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти  (Prerequisite)  –  Навчальні  дисципліни  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Постреквізіти  (Postrequisite)  –  Правове  регулювання  адвокатської
діяльності, Застосуванні рішень ЄСПЛ в правозастосовній практиці.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначенням  навчальної  дисципліни  «Складання  процесуальних
документів»  є  формування  у  здобувачів  другого  (магістерського)  рівня
практичних  навичок  застосування  процесуального  законодавства,  здатності
самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо
їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  обґрунтовувати та мотивувати
правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. обґрунтовування та
мотивування  правових  рішень,  надання  розгорнутої  юридичної  аргументації.
Навчальний  курс  «Складання  процесуальних  документів» включає  лекції,
обговорення міжнародних стандартів, національного законодавства та провідних
досліджень  у  цій  сфері,  практичні  заняття,  неформальні  формати  навчання,  а
також кейси для вирішення, приклади кращих практик .

Мета вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами сукупності
знань щодо порядку складання процесуальних документів у процесі розгляду та
вирішення судами справ з метою формування     професійних юридичних знань та
навичок, підготовка  кваліфікованих фахівців.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Кримінально-правові  основи
кваліфікації правопорушень» є вивчення  теоретичних і практичних проблем складання
процесуальних документів.

Завдання навчальної дисципліни. є вивчення нормативно-правових актів, що
регулюють  порядок  складання  процесуальних  документів  при  розгляді  судами
справ,  засвоєння  теоретичних  знань  з  цивільного  судочинства  щодо  порядку
складання цивільних процесуальних документів, вивчення зразків процесуальних



документів,  набуття  навичок  роботи  щодо  складання  цивільних  процесуальних
документів та вироблення умінь застосовувати знання та навички на практиці.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У

СФЕРІ ПРАЦІ»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

ЗК2.  Здатність  проводити  дослідження  на
відповідному рівні. 
ЗК3.  Здатність  до  пошуку,  оброблення  та
аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив
Конвенції  про  захист  прав  людини  та
основоположних  свобод,  а  також  практики
Європейського суду з прав людини на розвиток
правової  системи  та  правозастосування  в
Україні.
СК5. Здатність використовувати сучасні 
правові доктрини та принципи у 
правотворчості та в процесі застосовування 
інститутів публічного і приватного права, а 
також кримінальної юстиції.
СК1. Здатність застосовувати принципи 
верховенства права для розв’язання складних 
задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 
правової невизначеності
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати 
правові рішення, давати розгорнуту юридичну 
аргументацію

ПРН  3.  Проводити  збір,  інтегрований  аналіз  та
узагальнення  матеріалів  з  різних  джерел,
включаючи  наукову  та  професійну  літературу,
бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші,
та  перевіряти  їх  на  достовірність,
використовуючи сучасні методи дослідження.
ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову
позицію,  вміти  опонувати,  оцінювати  докази  та
наводити переконливі аргументи
ПРН  8.  Оцінювати  достовірність  інформації  та
надійність  джерел,  ефективно  опрацьовувати  та
використовувати  інформацію  для  проведення
наукових досліджень та практичної діяльності.
.  ПРН 10.  Аналізувати  взаємодію міжнародного
права та міжнародно-правових систем з правовою
системою  України  на  основі  усвідомлення
основних сучасних правових доктрин, цінностей
та принципів функціонування права.
ПРН  11.  Використовувати  передові  знання  і
методики  у  процесі  правотворення  та
правозастосування  інститутів  публічного  та
приватного права і кримінальної юстиції. 
ПРН  13.  Аналізувати  та  оцінювати  практику
застосування окремих правових інститутів.
ПРН   14.  Обґрунтовувати  правову  позицію  на
різних стадіях правозастосування.

Усне опитування
Виконання 
практичних завдань
Модульний 
контроль

оглядова лекція
проблемна лекція
практичне заняття
самостійна робота

обговорення
проблемна дискусія

виконання
дослідницької

роботи
обговорення



СК10. Здатність ухвалювати рішення у 
ситуаціях, що вимагають системного, логічного
та функціонального тлумачення норм права, а 
також розуміння особливостей практики їх 
застосування
 СК14. Здатність самостійно готувати проекти 
нормативно- правових актів, обґрунтовувати 
суспільну обумовленість їх прийняття, 
прогнозувати результати їх впливу на 
відповідні суспільні відносини
СК15.  Здатність  самостійно  готувати  проекти
актів  правозастосування,  враховуючи  вимоги
щодо  їх  законності,  обґрунтованості  та
вмотивованості.  

ПРН  15.  Мати  практичні  навички  розв’язання
проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних
функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН  16.  Брати  продуктивну  участь  у  розробці
проектів  нормативно-правових  актів,
обґрунтовувати  суспільну  обумовленість  їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини. 
ПРН  17.  Інтегрувати  необхідні  знання  та
розв’язувати  складні  задачі  правозастосування  у
різних сферах професійної діяльності



6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1. Поняття, види та значення процесуальних актів-документів 2 4 6 12
2. Поняття та види судових рішень 2 4 6 12

3.
Поняття та види проваджень в цивільному судочинстві. Особливості 
оформлення процесуальних документів в різних видах проваджень 2 16 30 48

4. Процесуальні акти-документи в стадіях перегляду судових рішень. 2 8 10 20
5. Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини 2 8 8 18

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції

1.
Поняття, види та значення 
процесуальних актів-документів 2 оглядова

 Види  процесуальних  документів.  Поняття  процесуальних
документів  (актів).  Класифікація  процесуальних  актів-
документів 

2.

Поняття та види судових рішень

2 оглядова

Поняття  судового  рішення.  Види  судових  рішень.  Судове
рішення.  Судовий  наказ.  Ухвала   суду.  Постанова  суду.
Вимоги,  яким  повинні  відповідати  судові  рішення.  Вимоги
щодо  форми  та  змісту  судового  рішення.  Законна  сила
судового рішення.

3. Поняття та види проваджень в 2 проблемна Види  проваджень  цивільного  судочинства.  Критерії



цивільному судочинстві. 
Особливості оформлення 
процесуальних документів в різних 
видах проваджень 

розмежування  розгляду  цивільних  справ  між  видами
проваджень.  Позовне  провадження:  вимоги  щодо  форми  та
змісту засобу порушення провадження. Наказне провадження:
вимоги щодо форми та змісту засобу порушення провадження.
Окреме  провадження:  вимоги  щодо форми  та  змісту  засобу
порушення провадження

4.
Процесуальні акти-документи в 
стадіях перегляду судових рішень. 2 проблемна

Процесуальні  акти-документи  в  апеляційному  провалженні
Процесуальні  акти-документи  в  касаційному  провалженні
Процесуальні акти-документи при перегляді   судових рішень
за нововиявленими або виключними обставинами

5.

Порядок звернення до 
Європейського Суду з прав людини

2 проблемна

Європейська  Конвенція  «Про  захист  прав  людини  та
основоположних свобод». Вимоги, що пред’являються до заяв,
що  направляються  до  Європейського  Суду.  Порядок
підготовки  скарги  до  Європейського  Суду  з  прав  людини.
Критерії сумісності обставин справи. Критерії особи. Критерії
часу.  Критерії  місця.  Критерії  вичерпання  засобів
національного правового захисту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1. Поняття, види та значення 
процесуальних актів-документів

4 обговорення Згідно методичних рекомендацій

2.

Поняття та види судових рішень 4 обговорення, вирішення
завдання в

дослідницькому контексті,
виконання практичних

завдань

Згідно методичних рекомендацій

3. Поняття та види проваджень в 
цивільному судочинстві. Особливості 
оформлення процесуальних документів 
в різних видах проваджень 

16 обговорення, вирішення
завдання в

дослідницькому контексті,

Згідно методичних рекомендацій

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D1%86%D0%BF%D0%BA%D1%83/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_3_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_5/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D1%86%D0%BF%D0%BA%D1%83/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_3_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_5/


виконання практичних
завдань 

4.

Процесуальні акти-документи в стадіях 
перегляду судових рішень.

8 обговорення, вирішення
завдання в

дослідницькому контексті,
виконання практичних

завдань 

Згідно методичних рекомендацій

5.
Порядок звернення до Європейського 
Суду з прав людини

8 проблемна дискусія,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
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ь 
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лі
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Модуль 1

К
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ьк
іс
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од
ин
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ь

М
ак
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м
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ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій 5 5 5

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 10 20 10

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 30 20 30



Виконання завдань для 

самостійної роботи
15 15

Виконання модульної роботи 40 1 40

Виконання ІНДЗ

Р
а
з
о
м

100 100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 2  години.

Завдання складається з:
І. Теоретична частина (питання для перевірки отриманих знань): складається з 1 запитання, яке оцінюється максимально 5

балів. 
Приклад 1. Види та значення процесуальних актів-документів
2. Практична частина (завдання для виявлення рівня сформованості умінь та практичних навичок професійної діяльності) –

максимальна оцінка 25 балів.
3. Тестові завдання – максимальна оцінка 10 балів.
Всього – максимальна оцінка 40 балів.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ залік

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, виконання практичних завдань

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного
доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій



1 Поняття, види та значення
процесуальних актів-
документів 

Написання реферату Вивчення методики та 
методології написання 
реферату.
Відображення власного 
розуміння суті питання, 
здатність самостійно 
використовувати 
літературні джерела, вміння
пов'язувати теоретичні 
положення з їх практичним 
застосуванням і 
формулювати критичні 
висновки.

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

2 Поняття  та  види  судових
рішень

Проведення аналізу рішень судів різних інстанцій 
(https://reyestr.court.gov.ua/)

Вивчення нормативно-
правової бази, що 
регламентує вимоги до 
основних правозастосовчих
актів

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

3 Поняття та види 
проваджень в цивільному 
судочинстві. Особливості 
оформлення 
процесуальних 
документів в різних видах
проваджень 

Проведення аналізу заяв по суті справи
Проведення аналізу заяв з процесуальних питань
Проведення аналізу рішень судів в різних видах 
проваджень (https://reyestr.court.gov.ua/)

Вивчення нормативно-
правової бази, що 
регламентує вимоги щодо 
форми та змісту зазначених
процесуальних актів - 
документів

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача



4 Процесуальні акти-
документи в стадіях 
перегляду судових 
рішень.

Проведення аналізу судових рішень як об'єктів 
перегляду в порядку апеляційного, касаційного 
провадження, у зв'язку з нововиявленими 
обставинами (https://reyestr.court.gov.ua/)

Вивчення нормативно-
правової бази, що 
регламентує вимоги щодо 
форми та змісту зазначених
процесуальних актів - 
документів

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

5 Порядок звернення до 
Європейського Суду з 
прав людини

Вивчення нормативно-
правової бази, що 
регламентує вимоги щодо 
форми та змісту 
процесуальних актів - 
документів

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

9.1. Нормативно-правова база

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492



3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
4. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28 ст.573.
5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27.
6. Кодекс законів про працю // Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71  ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375
7. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135
8. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282.
9. Закон України «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 30, ст.542)
10. Закон України «Про прокуратуру» // Верховна Рада України; Закон  2015, № 2-3, ст.12)
11. Закон України «Про судовий збір» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.87.
12. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016,. № 31, ст.545)
13. Закон України «Про Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998,

N 20, ст.99
14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

15. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492
16. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
17. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28 ст.573.
18. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27.
19. Кодекс законів про працю // Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71  ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375
20. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135
21. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282.
22. Закон України «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 30, ст.542)
23. Закон України «Про прокуратуру» // Верховна Рада України; Закон  2015, № 2-3, ст.12)
24. Закон України «Про судовий збір» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.87.
25. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016,. № 31, ст.545)
26. Закон України «Про Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998,

N 20, ст.99

9.2. Базова література
Баулін О.В.,  Лебідь В.І.,  Матвєєв П.С.,  Матвєєва С. П. Адвокатський іспит:  зразки  процесуальних документів  /  навч.посіб. / К.,
2020.
Пєтков  С.В., Журавльов  Д.В., Дрозд  О.Ю., Дрозд  В.Г. Пєтков  С.В., Журавльов  Д.В., Дрозд  О.Ю., Дрозд  В.Г. Зразки  процесуальних
документів у цивільному судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви /навч.посіб./ - ЦУЛ,  2020.
Лебідь В.І., Матвєєв П.С. Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та
господарсько-процесуальне законодавство України),-  Алерта,  2019.

https://jurkniga.ua/category/grazhdanskoe-pravo-i-process/2019/
https://jurkniga.ua/autor/matvieiev-p-s/
https://jurkniga.ua/autor/lebid-v-i/
https://jurkniga.ua/category/grazhdanskoe-pravo-i-process/2020/
https://jurkniga.ua/brand/tsul/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-v-g/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-o-iu/
https://jurkniga.ua/autor/zhuravlov-d-v/
https://jurkniga.ua/autor/pietkov-s-v/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-v-g/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-o-iu/
https://jurkniga.ua/autor/zhuravlov-d-v/
https://jurkniga.ua/autor/pietkov-s-v/
https://jurlit.com.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82:%20%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2
https://jurlit.com.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%A1.%E2%80%89%D0%9F.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://jurlit.com.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%9F.%D0%A1.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%94%D1%94%D0%B2
https://jurlit.com.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%92.%D0%86.%20%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://jurlit.com.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%9E.%D0%92.%20%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD
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КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ АДВОКАТА ДОСТУП ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ.  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА . / За ред. докт.  О. 
П. Кучинської, М. А. Погорецького, О. Г. Яновської/ Практичний посібник/ - К., 2019
Руснак  Ю.І.ПРОЦЕСУАЛЬНІ  ДОКУМЕНТИ  В  ГАЛУЗЯХ  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ,  ТРУДОВИХ,  СІМЕЙНИХ,  ГОСПОДАРСЬКИХ,
ЖИТЛОВИХ ТА ІНШИХ ВІДНОСИН. ЗРАЗКИ, КОМЕНТАРІ ,ПОЯСНЕННЯ. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК, 2021

9.3. Додаткові ресурси

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.rada.gov.ua 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://supreme.court.gov.ua
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.president.gov.ua 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kmu.gov.ua 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://minjust.gov.ua 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу www.nbuv.gov.ua  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https  ://  www  .  ukma  .  edu  .  ua   
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https  ://  wiki  .  legalaid  .  gov  .  ua  /  index  .  php  /Категорія:Зразки_документів_в_галузі_житлового_права  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Категорія:Зразки_документів_в_галузі_земельного_права
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Категорія:Зразки_документів_в_галузі_цивільного_права
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https  ://  wiki  .  legalaid  .  gov  .  ua  /  index  .  php  /Категорія:Зразки_документів_в_галузі_сімейного_права  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Категорія:Зразки_документів_в_галузі_житлового_права
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Файл:Заява_про_видачу_обмежувального_припису.docx
[Електроннийресурс]. – Режим доступу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Категорія:Зразки_клопотань_та_заяв_в_судовому_процесі
[Електронний ресурс].  –  Режим  доступу

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Категорія:Виконання_судових_рішень._Виконавче_провадженн
[Електронний ресурс]. – Режим доступу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http  ://судовапрактика.  in  .  ua  /  category  /зразки-позовних-  

заяв/
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://snu.ucoz.ua/advocatura/zrazki_procesiv.pdf
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://cz.hr.court.gov.ua/userfiles/Zrazki646.pd
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу
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https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_WikiLegalAid#.D0.93.D0.B0.D0.BB.D1.83.D0.B7.D1.8C_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://www.ukma.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ
Комп’ютерний клас, програма Zoom, месенджер Telegram


