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Кафедра теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Пдб 03.2 «ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»
ОПП «Правоохоронна діяльність»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Кваліфікація: бакалавр правоохоронної діяльності
Професійна кваліфікація: офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма навчання: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Організація
взаємодії правоохоронних органів» є вибірковою для вивчення ОПП «Правоохоронна
діяльність». вивчається протягом 2-го семестру на кафедрі Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння майбутніми фахівцями глибокими теоретичними знаннями положень

чинного кримінального процесуального законодавства і відомчих нормативно - правових актів, які регулюють правові основи та
здійснення взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами й службами, а також формування практичних навичок
щодо правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та
оформленні процесуальних рішень під час організації взаємодії слідчих та оперативних й інших підрозділів при проведенні
досудового розслідування та глибоке усвідомлення завдань, які поставлені перед уповноваженими органами та посадовими
особами – суб’єктами взаємодії, з’ясування особливостей взаємодії з іноземними уповноваженими суб’єктами такої взаємодії.
Основне завдання навчальної дисципліни – навчити курсантів правильно тлумачити i професійно застосовувати законодавство
про статус судів, органів прокуратури, органів досудового розслідування, Державної прикордонної служби України та інших
правоохоронних органів; дати курсантам чітке уявлення про те, які функції виконують дані органи, яку вони мають структурну
конфігурацію та якими наділені повноваженнями, як взаємодіють один з одним, іншими державними органами, яке їх соціальне
призначення. а також акцентувати увагу на місці Державної прикордонної служби України в системі даних органів.

Результати навчання
знати:

порядок дій підрозділів під час розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та на різних етапах досудового
розслідування загальні засади та форми взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; правовий статус суб’єктів
взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; підстави, зміст та напрями взаємодії між органами досудового
розслідування та іншими органами і підрозділами під час досудового розслідування; особливості взаємодії; процесуальний
порядок здійснення та оформлення взаємодії підрозділів під час досудового розслідування;
вміти:

правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, відомчих нормативно-правових актів, що
встановлюють порядок здійснення взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; застосовувати сучасні методи
дослідження й аналізу проблемних питань, що виникають в процесі взаємодії підрозділів під час досудового розслідування;
оставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням
кримінального процесуального законодавства, відомчого нормативного врегулювання та практики його застосування у сфері
взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; аналізувати матеріали кримінальних проваджень з огляду на ефективність
взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень.

ознайомитись: з нормативно-правовими актами, які регламентують основи правової взаємодії із суб’єктами

інтегрованого управління кордонами та іншими правоохоронними органами – суб’єктами правоохоронної системи
ВИКЛАДАЧ:

_____________________ кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності працівник ДПСУ Богдана
Семенишина-Фіголь, e-mail: danusy7777@gmail.com.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Основи оперативно-розшукової діяльності
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії академії.

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
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Основні методи навчання: МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН 1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 4.4.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК 1.1, МК 1.3, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК3.3, МК 4.1, МК4.3;
МК4.4.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр
ЗК-2
ЗК-5

CК-2

CК-3

CК-4

CК-5
CК-6

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що
склалася.
Здатність ефективно взаємодіяти з людьми у різних соціальних ситуаціях,
мотивувати людей та рухатися до спільної мети, визначати інтереси і мотиви
поведінки інших людей.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність працювати з нормативно-правовими актами для формування знань щодо
правових засад функціонування держави і основ законодавства України;
правоохоронних органів України, їх сутності, основних завдань, закономірностей
становлення та розвитку.
Здатність дотримуватися правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні
відносини, що забезпечують конституційний лад, територіальний устрій держави,
гарантують права та свободи громадян.
Здатність на основі принципу верховенства права виконувати функціональні
обов’язки, обумовлені специфікою правоохоронної діяльності у сферах
забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також
інтересів суспільства і держави та протидії злочинності.
Здатність застосовувати міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності.

Методи контролю
МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.
МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.

МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.
МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.
МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.
МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.
МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ
Шифр
ПРН-3
ПРН-10

ПРН-13

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ,

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

Компетентність
Розробляти тексти та документи з питань професійної
діяльності, вільно спілкуватися українською професійною
мовою.
Застосовувати міжнародно-правові акти та законодавство
України щодо захисту прав і свобод людини в правоохоронній
сфері, керуватися принципом верховенства права при
здійсненні професійної діяльності.
Планувати, організовувати і здійснювати превентивну та
профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання
вчиненню правопорушень, у тому числі корупційних.

ТА

КОНТРОЛЬ

Методи навчання
МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН
1.4, МН 1.6, МН 1.7
МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН
1.4, МН 1.6, МН 1.7
МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН
1.4, МН 1.6, МН 1.7

РІВНЯ

ЇХ

ДОСЯГНЕННЯ

Оцінювання
МК 1.1, МК 1.3, МК
2.1, МК 2.4, МК 2.8,
МК3.3, МК 4.1, МК4.3
МК 1.1, МК 1.3, МК
2.1, МК 2.4, МК 2.8,
МК3.3, МК 4.1, МК4.3

1.4, МК
МК 3.1,
1.4, МК
МК 3.1,

МК 1.1, МК 1.3, МК 1.4, МК
2.1, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.3

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№№ тем, занять та кількість годин
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1
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4
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3

4
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Поняття, суть, принципи та
правові основи взаємодії
підрозділів
під
час
проведення
досудового
розслідування
Взаємодія підрозділів під час
надходження інформації про
кримінальні правопорушення та
на
початковому
етапі
досудового розслідування
Взаємодія підрозділів в стадії
досудового розслідування
Особливості
взаємодії
підрозділів
під
час
розслідування окремих видів
кримінальних правопорушень
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ці
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Л2
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4
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
Теми

№
заняття

види
навчальних
занять,
завдань

1

22

1

Лекція

Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

2

2

Практичне
заняття

Література

кількість
годин

2

6

10

4

40

Найменування тем і навчальних питань

Поняття, суть, принципи та правові основи взаємодії підрозділів під час
проведення досудового розслідування
Загально правові питання взаємодії при розкритті та розслідуванні
кримінальних правопорушень
1. Теоретичні підходи до поняття взаємодії у досудовому розслідуванні
2. Завдання, принципи, напрями та рівні взаємодії при розкритті та розслідуванні
кримінальних правопорушень
3. Правова основа взаємодії при розкритті та розслідуванні кримінальних
правопорушень
4. Види форм взаємодії при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень

1.1, 1.2, 1.14, 1.38,
2.1, 2.2, 3.2, 3.5,
3.7, 3.9, 3.12, 3.18,
3.21,3.24,
3.26,
3.27, 3.29, 3.30,
3.32,3.34,
3.36,
3.38, 3,43, 3.46

Конспект з теми 1
1. Поняття взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами Національної
поліції України, державними органами і посадовими особами у сфері розслідування
кримінальних правопорушень.
2. Принципи взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування.
3. Правова основа взаємодії підрозділів під час проведення досудового
розслідування.
Співвідношення інститутів сектору безпеки та правоохоронної системи
1. Поняття, завдання і значення взаємодії слідчого з іншими органами та
підрозділами Національної поліції України, державними органами і посадовими
особами у сфері запобігання та розслідування кримінальних правопорушень.
2. Принципи взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування.
3. Правова основа взаємодії підрозділів під час проведення досудового
розслідування.
4. Форми взаємодії слідчих з оперативними та іншими підрозділами.
1.1, 1.2, 1.14, 1.18,
Взаємодія підрозділів під час надходження інформації про кримінальні
1.24, 1.27, 1.29,
правопорушення та на початковому етапі досудового розслідування

№
Теми

№
заняття

1

види
навчальних
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завдань

Лекція

Самостійна
робота

2

12

2

Практичне
заняття

2

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

4

Практичне
заняття

Індивідуальна
робота

Література

кількість
годин

14

4

4
30

Найменування тем і навчальних питань

Порядок створення слідчих груп і слідчо-оперативних груп
1. Поняття та ознаки слідчих груп і слідчо-оперативних груп
2. Порядок створення та склад слідчої групи і слідчо- оперативної групи для
проведення досудового розслідування
1. Співвідношення повноважень слідчого та оперативного підрозділу.
2. Процесуальна незалежність і самостійність слідчого.
3. Процесуальні форми взаємодії слідчих та оперативних й інших підрозділів.
4. Непроцесуальні форми взаємодії слідчих та оперативних й інших підрозділів.
1. Організація взаємодії при надходженні до органу поліції заяв і повідомлень про
кримінальні правопорушення та реагуванні на них.
2. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за
результатами
оперативно-розшукової
діяльності
до
органу
досудового
розслідування.
Організація діяльності слідчих груп і слідчо-оперативних груп
1. Види слідчо-оперативних груп, що створюються для проведення досудового
розслідування
2. Особливості організації взаємодії слідчо-оперативної групи під час розслідування
окремих видів кримінальних правопорушень....
1. Порядок інформування керівника органу досудового розслідування.
2. Початковий етап досудового розслідування.
3. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
4. Склад, порядок створення, завдання і повноваження членів слідчо-оперативної
групи.
1. Порядок створення та організація діяльності чергової слідчо-оперативної групи та
слідчо-оперативної
групи
для
досудового
розслідування
кримінальних
правопорушень.
2. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) Національної поліції і
прокурора в організації взаємодії на початковому етапі досудового розслідування.

1.30, 1.32, 1.36,
1.38, 2.1, 2.2, 3.2,
3.5, 3.7, 3.9, 3.12,
3.18,
3.21,3.24,
3.26, 3.27, 3.29,
3.30,
3.32,3.34,
3.36, 3.38, 3,43,
3.46, 3.53

Конспект з теми 2
Взаємодія підрозділів в стадії досудового розслідування

1.1, 1.2, 1.14, 1.18,

№
Теми

№
заняття

3

види
навчальних
занять,
завдань

Лекція

1

кількість
годин

2

Практичне

2

заняття

Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

4

10

10

3
Практичне
заняття

4

4

24

1

Лекція

4

Література
Найменування тем і навчальних питань

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
1. Сутність та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
2. Виконання працівниками оперативного підрозділу письмових доручень слідчого
про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
1. Організація роботи в слідчих підрозділах Національної поліції України.
2. Планування досудового розслідування як основа швидкого, повного та
неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.
3. Відомчий контроль та його реалізація у кримінальному провадженні.
Прокурорський нагляд у досудовому кримінальному провадженні.
4. Судовий контроль та його реалізація у кримінальному провадженні.

1.24, 1.27, 1.29,
1.30, 1.32, 1.36,
1.38, 2.1, 2.2, 3.2,
3.5, 3.7, 3.9, 3.12,
3.18,
3.21,3.24,
3.26, 3.27, 3.29,
3.30,
3.32,3.34,
3.36, 3.38, 3,43,
3.46, 3.49, 3.51

Написання реферату згідно тематики
1. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) Національної поліції і
прокурора в організації взаємодії на початковому етапі досудового розслідування.
2. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при проведенні
окремих слідчих (розшукових) дій.
1. Повноваження членів слідчо-оперативної групи на місці події.
2. Залучення спеціалізованої пересувної лабораторії та працівників Експертної
служби Міністерства внутрішніх справ України до огляду місця події.
3. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за
результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового
розслідування.
Особливості взаємодії підрозділів під час розслідування окремих видів
кримінальних правопорушень
Взаємодія слідчого з експертом і спеціалістом
1. Процесуальний статус експерта у кримінальному провадженні
2. Процесуальний статус спеціаліста у кримінальному провадженні
3. Форми взаємодії слідчого з експертом, спеціалістом

1.1, 1.2, 1.14, 1.18,
1.24, 1.27, 1.29,
1.30, 1.32, 1.36,
1.38, 2.1, 2.2, 3.2,
3.5, 3.7, 3.9, 3.12,
3.18,
3.21,3.24,

№
Теми

№
заняття

2

види
навчальних
занять,
завдань

Практичне
заняття

Індивідуальна
робота
3

4

2

8

Практичне
заняття

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальна
робота

Література

кількість
годин

2

Найменування тем і навчальних питань

1. Сприяння співробітників оперативних підрозділів слідчому в застосуванні заходів
забезпечення кримінального провадження.
2. Взаємодія слідчого і співробітників оперативних підрозділів при зупиненні
досудового розслідування.
3. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, підрозділу поліції
доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій.
Написання реферату згідно тематики
1. Особливості роботи слідчо-оперативної групи на місці дорожньо- транспортної
пригоди.
2. Особливості роботи слідчо-оперативної групи на місці події у разі виявлення
трупа.
Взаємодія слідчого з прокурором
1. Прокурор як процесуальний керівник досудового розслідування
2. Форми взаємодії слідчого з прокурором
3. Поняття прокурорського нагляду: предмет, завдання, принципи, функції та засоби
правового реагування
Конспект з теми 4

3.26, 3.27, 3.29,
3.30,
3.32,3.34,
3.36, 3.37, 3.38,
3,43, 3.46, 3.49,
3.50, 3.51

№
Теми

№
заняття

види
навчальних
занять,
завдань

Самостійна
робота

кількість
годин

4

Диференційований
залік

4

Разом за семестр

120

Усього

120

Література
Найменування тем і навчальних питань

1. Організація взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів.
2. Організація взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних
правопорушень, вчинених членами організованих груп та злочинних організацій.
3. Організація взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних
правопорушень за фактами повідомлення про загрозу безпеці людей, знищення чи
пошкодження об’єктів власності, про незаконне поводження зі зброєю,
боєприпасами, вибуховими речовинами.
1. Особливості роботи слідчо-оперативної групи на місці події, пов’язаної із
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів.
4. Особливості роботи слідчо-оперативної групи на місці правопорушення,
вчиненого у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку (кіберзлочинів).
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4. Інформаційні ресурси в інтернет (інтранет)
4.1.http://www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України, нормативні акти
4.2. http://www.kmu.gov.ua/ - Урядовий портал.
4.3. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України
4.4. http://www.ccu.gov.ua/ - Конституційний суд України
4.5. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
4.6. http://jur-academy.kharkov.ua/освіта/бібліотека/ - бібліотека Національної Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого
4.7. http://dpsu.gov.ua/ua - Офіційний сайт Державної прикордонної служби України
4.8. http://pidruchniki.ws - українські підручники
4.9. http://10.241.24.195/page_lib.php - С.Г. Кашперук. Основи криміналісти. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Хмельницький:
Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010. – 109 с.
4.10. Модульне середовище [Електронний ресурс] – <http://10.241.24.9/>.
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

