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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 таких навчальних дисциплін як Господарське право, Кримінальне 

процесуальне право, Основи права Європейського Союзу, Цивільне процесуальне право та ін.. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів» 

вивчення є система правових норм, закладених у нормативно-правових актах щодо правової регламентації 

роботи з юридичними документами, порядку виконання операцій з юридичними документами; вимог, яким 

повинні відповідати документи. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів» є 

вдосконалення та поглиблення знань про поняття, особливості, види юридичних документів; 

формування у студентів уявлення про місце юридичної техніки у правотворчій, правозастосовній 

та інтерпретаційній діяльності; отримання знань стосовно техніко-юридичних прийомів і засобів 

та навичок їх використання при роботі з юридичними документами.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Складання процесуальних 

документів» є опанування найважливіших категорій та положень юридичної техніки, 

особливостей укладання юридичних документів з огляду на їх призначення та види; 

ознайомлення з системою ведення юридичних документів та з їх класифікаційними 

характеристиками; вироблення навичок складання юридичних документів. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Складання процесуальних документів» забезпечує набуття здобувачами вищої 

освіти компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) 

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.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК12.  

 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

СК13.  

 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  



 
 

ПР6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР11. Володіти базовими навичками риторики.  

ПР 16 Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами,  

необхідними у професійній діяльності 

ПР17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПР22.  

 

Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Змістовний модуль 1 

1 Загальна характеристика правової 

регламентації роботи з юридичними 

документами 

15 2 6 7 0 15 1 2 12 0 

2 Юридична техніка як галузь 

наукових знань 

15 2 5 8 0 15 2 0 13 0 

3 Правила формування змісту 

нормативно-правового акта. 

Структурні та формальні (реквізитні) 

правила 

15 2 5 8 0 15 2 0 13 0 

4 Мова нормативно-правового акта. 

Юридична термінологія 

15 2 5 8 0 15 0 0 15 0 

5 Правотворчі та правозастосовні 

помилки 

15 2 5 8 0 15 2 0 13 0 

Разом за модуль 1 75 10 26 39 0 75 7 2 66 0 

Змістовний модуль 2 

6 Юридична техніка процесуальних 

актів адміністративного судочинства 

14 1 4 9 0 14 2 2 10 0 

7 Юридична техніка процесуальних 

актів цивільного судочинства 

14 1 4 9 0 14 2 0 12 0 

8 Техніка створення господарсько-

процесуальних документів 

10 2 6 2 0 10 0 0 10 0 

9 Юридична техніка процесуальних 

актів кримінального судочинства 

11 2 4 5 0 11 0 0 11 0 

10 Юридична техніка процесуальних 

актів конституційного судочинства 

12 2 4 6 0 12 1 0 11 0 

11 Техніка створення звернення до 

Європейського суду з прав людини 

14 2 4 8 0 14 2 0 12 0 

Разом за модуль 2 75 10 26 39 0 75 7 2 66 0 

Усього годин 150 20 52 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік 



 
 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 «Загальна характеристика правової регламентації роботи з юридичними 

документами».  

Загальна характеристика правового регулювання процесів створення та використання 

правових актів України. Поняття та ознаки документа, юридичного документа, правового акта, 

нормативно-правового акта та індивідуального акта, їх співвідношення. Класифікація 

юридичних документів. 

Тема 2 «Юридична техніка як галузь наукових знань»  

Поняття та ознаки юридичної техніки. Структура юридичної техніки.  Види юридичної 

техніки. 

Тема 3 «Правила формування змісту нормативно-правового акта. Структурні та 

формальні (реквізитні) правила»  

 Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів. Застосування 

правил логіки при створенні нормативно-правових актів. Правила побудови структури 

нормативноправового акта. Реквізитні вимоги стосовно форми нормативноправових актів.льна 

нормотворчість. 

Тема 4 «Мова нормативноправового акта. Юридична термінологія»  

Поняття юридичної мови. Система лінгвістичних засобів. Вимоги до стилю нормативно-

правових актів. Поняття юридичного терміна та термінології. Основні вимоги до використання 

юридичних термінів. 

Тема 5 «Правотворчі та правозастосовні помилки» 

Загальна характеристика юридичних помилок. Помилки у правотворчості. Помилки при 

прийнятті корпоративних актів 

Змістовний модуль 2 

Тема 6 «Юридична техніка процесуальних актів адміністративного судочинства»  

Юрисдикція адміністративних справ. Позовні заяви, заяви та клопотання у 

адміністративному судочинстві.  Правила складання й оформлення адміністративних постанов 

та адміністративних протоколів. Допоміжні адміністративно-правові документи: правила їх 

складання й оформлення. 

Тема 7 «Юридична техніка процесуальних актів цивільного судочинства»  

Поняття та сфера застосування цивільно-правових документів. Види процесуальних актів-

документів з цивільних справ. Поняття позовної заяви. Види позовних заяв. Форма і зміст 

позовної заяви. Заяви та клопотання у цивільному судочинстві. Перегляд судових рішень та їх 

документальний супровід. Форма і зміст апеляційної, касаційної скарги, заяви про оскарження 

рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 

Тема 8 «Техніка створення господарсько-процесуальних документів»  

Досудове регулювання господарських спорів. Правила складання та оформлення 

претензії. Мирова угода та вимоги до її складання і оформлення. Позов у господарському 

процесі. Форма і зміст позовної заяви. Судові рішення у господарському судочинстві та вимоги 

до їх оформлення. 

Тема 9 «Юридична техніка процесуальних актів кримінального судочинства»  

Поняття, ознаки та сфера застосування кримінально-процесуальних документів. Значення 

процесуальної форми у кримінальному судочинстві.  Класифікація кримінально-процесуальних 

документів. Особливості оформлення кримінальнопроцесуальних документів. 

Тема 10 «Юридична техніка процесуальних актів конституційного судочинства» 

Поняття, підстава, зміст та форма конституційного звернення громадян та юридичних осіб до 

Конституційного Суду України.  Конституційне подання та вимоги до його складання і 

оформлення. Рішення і висновки Конституційного Суду України. 

Тема 11 «Техніка створення звернення до Європейського суду з прав людини» Поняття та 

підстави звернення до Європейського суду з прав людини. Порядок подання заяви до Суду.  

Типові помилки у зверненні до Європейського суду з прав людини. 

 



 
 

6. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

1 Загальна характеристика правової регламентації роботи з 

юридичними документами 

2 1 

2 Юридична техніка як галузь наукових знань 2 2 

3 Правила формування змісту нормативно-правового акта. 

Структурні та формальні (реквізитні) правила 

2 2 

4 Мова нормативно-правового акта. Юридична 

термінологія 

2 0 

5 Правотворчі та правозастосовні помилки 2 2 

6 Юридична техніка процесуальних актів 

адміністративного судочинства 

1 2 

7 Юридична техніка процесуальних актів цивільного 

судочинства 

1 2 

8 Техніка створення господарсько-процесуальних 

документів 

2 0 

9 Юридична техніка процесуальних актів кримінального 

судочинства 

2 0 

10 Юридична техніка процесуальних актів конституційного 

судочинства 

2 1 

11 Техніка створення звернення до Європейського суду з 

прав людини 

2 2 

Усього годин 20 год. 14 год.  

7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Загальна характеристика правової регламентації роботи з 

юридичними документами 

6 2 

2 Юридична техніка як галузь наукових знань 5 0 

3 Правила формування змісту нормативно-правового акта. 

Структурні та формальні (реквізитні) правила 

5 0 

4 Мова нормативно-правового акта. Юридична 

термінологія 

5 0 

5 Правотворчі та правозастосовні помилки 5 0 

6 Юридична техніка процесуальних актів 

адміністративного судочинства 

4 2 

7 Юридична техніка процесуальних актів цивільного 

судочинства 

4 0 

8 Техніка створення господарсько-процесуальних 

документів 

6 0 

9 Юридична техніка процесуальних актів кримінального 

судочинства 

4 0 

10 Юридична техніка процесуальних актів конституційного 

судочинства 

4 0 

11 Техніка створення звернення до Європейського суду з 

прав людини 

4 0 

Усього годин 52 год. 4 год.  



 
 

8. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

9. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Загальна характеристика правової регламентації роботи з 

юридичними документами 

7 12 

2 Юридична техніка як галузь наукових знань 8 13 

3 Правила формування змісту нормативно-правового акта. 

Структурні та формальні (реквізитні) правила 

8 13 

4 Мова нормативно-правового акта. Юридична 

термінологія 

8 15 

5 Правотворчі та правозастосовні помилки 8 13 

6 Юридична техніка процесуальних актів 

адміністративного судочинства 

9 10 

7 Юридична техніка процесуальних актів цивільного 

судочинства 

9 12 

8 Техніка створення господарсько-процесуальних 

документів 

2 10 

9 Юридична техніка процесуальних актів кримінального 

судочинства 

5 11 

10 Юридична техніка процесуальних актів конституційного 

судочинства 

6 11 

11 Техніка створення звернення до Європейського суду з 

прав людини 

8 12 

Усього годин 78 год. 132 год.  

 

 

10. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

1. Загальна характеристика правового регулювання процесів створення та використання 

правових актів України. 

2. Поняття та ознаки документа, юридичного документа, правового акта, нормативно-

правового акта та індивідуального акта, їх співвідношення.  

3. Класифікація юридичних документів. 

4. Поняття та ознаки юридичної техніки.  

5. Структура юридичної техніки.   

6. Види юридичної техніки. 

7. Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів.  

8. Застосування правил логіки при створенні нормативно-правових актів.  

9. Правила побудови структури нормативноправового акта.  

10. Реквізитні вимоги стосовно форми нормативноправових актів.льна нормотворчість. 

11. Поняття юридичної мови.  



 
 

12. Система лінгвістичних засобів.  

13. Вимоги до стилю нормативно-правових актів.  

14. Поняття юридичного терміна та термінології.  

15. Основні вимоги до використання юридичних термінів. 

16. Загальна характеристика юридичних помилок.  

17. Помилки у правотворчості.  

18. Помилки при прийнятті корпоративних актів 

19. Юрисдикція адміністративних справ.  

20. Позовні заяви, заяви та клопотання у адміністративному судочинстві.  

21. Правила складання й оформлення адміністративних постанов та адміністративних 

протоколів.  

22. Допоміжні адміністративно-правові документи: правила їх складання й оформлення. 

23. Поняття та сфера застосування цивільно-правових документів.  

24. Види процесуальних актів-документів з цивільних справ. 

25. Поняття позовної заяви.  

26. Види позовних заяв.  

27. Форма і зміст позовної заяви.  

28. Заяви та клопотання у цивільному судочинстві.  

29. Перегляд судових рішень та їх документальний супровід.  

30. Форма і зміст апеляційної, касаційної скарги, заяви про оскарження рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами 

31. Досудове регулювання господарських спорів.  

32. Правила складання та оформлення претензії.  

33. Мирова угода та вимоги до її складання і оформлення.  

34. Позов у господарському процесі.  

35. Форма і зміст позовної заяви.  

36. Судові рішення у господарському судочинстві та вимоги до їх оформлення. 

37. Поняття, ознаки та сфера застосування кримінально-процесуальних документів. 

38. Значення процесуальної форми у кримінальному судочинстві.  

39. Класифікація кримінально-процесуальних документів.  

40. Особливості оформлення кримінальнопроцесуальних документів. 

41. Поняття, підстава, зміст та форма конституційного звернення громадян та юридичних 

осіб до Конституційного Суду України.  

42. Конституційне подання та вимоги до його складання і оформлення.  

43. Рішення і висновки Конституційного Суду України. 

44. Поняття та підстави звернення до Європейського суду з прав людини.  

45. Порядок подання заяви до Суду.  

46. Типові помилки у зверненні до Європейського суду з прав людини. 

 

 

12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю (диф.залік)  

 

1. Загальна характеристика правового регулювання процесів створення та використання 

правових актів України. 

2. Поняття та ознаки документа, юридичного документа, правового акта, нормативно-

правового акта та індивідуального акта, їх співвідношення.  

3. Класифікація юридичних документів. 

4. Поняття та ознаки юридичної техніки.  

5. Структура юридичної техніки.   

6. Види юридичної техніки. 

7. Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів.  

8. Застосування правил логіки при створенні нормативно-правових актів.  

9. Правила побудови структури нормативноправового акта.  

10. Реквізитні вимоги стосовно форми нормативноправових актів.льна нормотворчість. 



 
 

11. Поняття юридичної мови.  

12. Система лінгвістичних засобів.  

13. Вимоги до стилю нормативно-правових актів.  

14. Поняття юридичного терміна та термінології.  

15. Основні вимоги до використання юридичних термінів. 

16. Загальна характеристика юридичних помилок.  

17. Помилки у правотворчості.  

18. Помилки при прийнятті корпоративних актів 

19. Юрисдикція адміністративних справ.  

20. Позовні заяви, заяви та клопотання у адміністративному судочинстві.  

21. Правила складання й оформлення адміністративних постанов та адміністративних 

протоколів.  

22. Допоміжні адміністративно-правові документи: правила їх складання й оформлення. 

23. Поняття та сфера застосування цивільно-правових документів.  

24. Види процесуальних актів-документів з цивільних справ. 

25. Поняття позовної заяви.  

26. Види позовних заяв.  

27. Форма і зміст позовної заяви.  

28. Заяви та клопотання у цивільному судочинстві.  

29. Перегляд судових рішень та їх документальний супровід.  

30. Форма і зміст апеляційної, касаційної скарги, заяви про оскарження рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами 

31. Досудове регулювання господарських спорів.  

32. Правила складання та оформлення претензії.  

33. Мирова угода та вимоги до її складання і оформлення.  

34. Позов у господарському процесі.  

35. Форма і зміст позовної заяви.  

36. Судові рішення у господарському судочинстві та вимоги до їх оформлення. 

37. Поняття, ознаки та сфера застосування кримінально-процесуальних документів. 

38. Значення процесуальної форми у кримінальному судочинстві.  

39. Класифікація кримінально-процесуальних документів.  

40. Особливості оформлення кримінальнопроцесуальних документів. 

41. Поняття, підстава, зміст та форма конституційного звернення громадян та юридичних 

осіб до Конституційного Суду України.  

42. Конституційне подання та вимоги до його складання і оформлення.  

43. Рішення і висновки Конституційного Суду України. 

44. Поняття та підстави звернення до Європейського суду з прав людини.  

45. Порядок подання заяви до Суду.  

46. Типові помилки у зверненні до Європейського суду з прав людини. 

 

13. Методи навчання 

 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  



 
 

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 

 Пошуковий метод. 

 

14. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Складання процесуальних документів» 

використовуються такі методи оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,  фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.  

- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення 

ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.  
- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова відповідь, 

тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, 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 диф.заліку. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. 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 оцінюються за такими критеріями: 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 



 
 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 10 Модульний контроль 2 - 10 

 

 

 

 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНК

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 
 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Складання процесуальних документів» узагальнено 

в комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  
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