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ІНДИВІДУАЛЬНІ  ЗАВДАННЯ 

для студентів магістратури за спеціальністю 01 «Публічна служба» за І 

семестр 2018-2019 н. р. з навчальної дисципліни   

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ» 
 

І. Реферат на одну з перелічених тем обсягом до 10 сторінок друкованого тексту з усною 

доповіддю на семінарському занятті (максимальний бал  - 5): 

1. Особливості діяльності військових прокуратур. 

2. Організація роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України. 

3. Організація прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» 

в органах прокуратури України. 

4. Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад 

керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників. 

5. Порядок проведення спеціальної перевірки. Порядок прийняття Присяги працівника 

прокуратури. 

6. Обробка персональних даних працівників органів прокуратури у базі персональних 

даних «Кадри органів прокуратури України». 

7. Професійна етика та поведінка працівників прокуратури. 

8. Організація роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового 

співробітництва. 

9. Порядок організації в органах прокуратури України зустрічей з представниками 

іноземних держав та міжнародних організацій. 

10. Порядок організації в органах прокуратури візитів іноземних делегацій в Україну.  

11. Порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові 

відрядження. 

12. Особливості організації візитів за кордон керівництва Генеральної прокуратури 

України. 

13. Порядок листування з державними установами іноземних держав та міжнародними 

організаціями (їх представництвами). 

14. Протокольний порядок проведення в органах прокуратури України зустрічей з 

іноземними гостями (делегаціями). 

 

ІІ. Складання кросворду на одну із тем курсу. Мінімальний обсяг кросворду – 30 термінів. 

Кросворд оцінюється до 5 балів залежно від кількості слів та оригінальності оформлення. 



Оформлення: аркуш, на якому зображено кросворд із заповненими полями, аркуш із 

запитаннями, аркуш із заповненим кросвордом  (ключами відповідей). 

 

IІІ. Робота з науковою літературою полягає в ознайомленні студентів з додатковою 

науковою літературою за тематикою навчальної дисципліни, а також її у анотуванні або 

рецензуванні. Анотація або рецензія складається окремо на кожну статтю обсягом 1,5-2 

сторінки, на монографію – 5 сторінок. Оцінюється із розрахунку 3 бали за кожну анотацію 

або рецензію, але не більше 5 балів за дві статті, або 5 балів за одну монографію. Перелік 

статей або монографій визначається студентом за погодженням з викладачем.  

 

ІV. Складання тестів передбачає підготовку тестових завдань з обраної студентом тематики 

курсу та погодженої з викладачем, кожне з яких має бути належним чином складене й 

оформлене (питання і 4 варіанти відповіді, одна з яких є правильною). Тести не повинні 

дублювати питання, розроблені кафедрою, а бути оригінальними.  

 

 


