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Методичні вказівки до написання рефератів 

Навчальний реферат – це письмова робота, в якій у стислій формі на 

основі опрацювання наукової та методичної літератури розкривається 

конкретна проблема чи окремий аспект теми дисципліни. 

Реферат складається з плану і таких складових частин: вступ, основна 

частина (включає розділи і підрозділи), висновки, список використаних джерел 

і  літератури. 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її значення для 

поглибленого опанування програмного матеріалу, визначається мета та 

дослідницькі завдання реферату, об'єкт дослідження, загальні методи розкриття 

теми. 

Основна частина може складатися з кількох розділів. В одному з них, як 

правило, розглядаються рівень дослідженості, характеризуються різні точки 

зору на проблему. В інших розділах розкривається зміст обраної теми, лається 

опис та аналіз опрацьованого матеріалу, оцінка тих чи інших процесів і явищ, 

робляться узагальнення щодо окремих аспектів проблеми. 

Важливою структурною частиною реферату є висновки. В них лаконічно, 

без аналізу і обґрунтування робляться узагальнення і формулюються результати 

виконаної роботи. Висновки засвідчують здатність студента до самостійних 

узагальнень. 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури та джерел: 

документи, монографії, наукова література, періодичні статті. 

Оформлення реферату. Обсяг реферату 10–15 сторінок. Подається у 

друкованому вигляді. Розмір лівого поля до 30 мм, правого – не менше 10 мм, 

верхнього та нижнього – 20 мм. 

 

1. Засади  кримінальних проваджень щодо неповнолітніх за вітчизняним 

законодавством.  

2. Ефективна участь неповнолітнього у  кримінальному провадженні. 

3. Реабілітація та перевиховання неповнолітнього правопорушника. 

4.  Облаштування зали судового засідання та особливості режиму розгляду 

справи  за участю неповнолітнього. 

5. Особливості підготовчого провадження  за участю неповнолітнього 

обвинуваченого. 

6. Розгляд справи у закритому судовому засіданні за участю 

неповнолітнього. 

7.  Обрання, зміна або скасування запобіжного заходу неповнолітньому. 



8.  Особливості судового розгляду кримінальних проваджень за участю 

неповнолітніх. 

9. Особливості складу учасників провадження щодо неповнолітніх  

10.  З’ясування умов життя та виховання неповнолітнього, як підстава, що 

підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. 

11.  Допит неповнолітнього обвинуваченого.  

12.  Судові експертизи у кримінальних провадженнях за участю 

неповнолітніх. 

13.  Загальні положення про призначення покарання неповнолітнім. 

14.  Загальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх.   

15.  Примусові заходи виховного характеру. 

16.  Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітнього. 

17.  Основні покарання неповнолітніх. 

18.  Додаткові покарання неповнолітніх.  

19.  Права та обов’язки неповнолітнього обвинуваченого.   

20.  Права та обов’язки законного представника неповнолітнього 
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