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Національний авіаційний університет

                          ____Навчально-науковий юридичний інститут__________________
(назва інституту розробника)

Кафедра _кримінального права і процесу_______________________
(назва кафедри розробника)

УЗГОДЖЕНО
Директор інституту 
____________ І. Сопілко 
       (підпис )               (ініціал, прізвище)
“____”_____________20___р.


Комплексні контрольні роботи
з дисципліни
«Адвокатська техніка»
(  назва )
“___________081 «Право»____________” 
( шифр та  назва напряму підготовки (спеціальності))

Комплексні контрольні роботи рецензовані _кафедрою господарського, повітряного та космічного права___________________________________________________________

Спеціальність___________ 081 «Право»___________________________________
протокол № _____ від “____” _____________20___р.


Завідувач кафедри 
(випускової)
__________  _С.Юлдашев
 (підпис )                    (ініціал, прізвище)
“____”______________20___р.



(Ф 03.02 – 85)

Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)


Пакет ККР з дисципліни 
«Адвокатська техніка»
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності 
___________________________081 «Право»__________________________________
(для ОКР «Спеціаліст» , «Магістр» шифр та назва спеціальності)
розробив:
___________Малярчук Н.В.., доцент, к.ю.н.______ 1-30______      __________
                                      (прізвище, ініціали, посада, вчений ступінь, звання)                                   (№ варіанту)                     (підпис)








Пакет ККР схвалено на засіданні кафедри кримінального права і процесу
(назва кафедри на якій було розроблено пакет)




Протокол № ____  від “____”___________20__р.


Завідувач кафедри _____________   _С.Я. Лихова__
			          (підпис)                 (ініціали, прізвище)


 (Ф 03.02 – 86)
Рецензія
на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни 		«Адвокатська техніка»
(назва дисципліни)


спеціальності                   ______081 «Право»_______
                                                                (шифр та назва напряму (спеціальності))

Пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Адвокатська техніка» підготовлений відповідно до «Методичних рекомендацій з організації та проведення ректорського контролю якості підготовки фахівців (комплексні контрольні роботи)», затвердженими наказом ректора від 25 листопада 2014 року №250/од.
Запропоновані завдання відповідають робочій програмі з дисципліни «Адвокатська техніка», повністю відображають її зміст та завдання, враховують міждисциплінарні зв’язки.
При складанні завдань враховано професійне спрямування та реалізований принцип комплексності в розроблених варіантах завдань. Всі варіанти завдань є рівнозначними за складністю. Критерії оцінки виконання завдань є достатньо обґрунтованими.
Пакет комплексних контрольних робіт може використовуватись для здійснення ректорського контролю якості підготовки фахівців з навчальної дисципліни «Адвокатська техніка» для студентів п’ятого курсу Навчально-наукового юридичного Інституту НАУ.











__________________________________________
(посада (завідувач кафедри провідний викладач))
_________________________
(підпис)
__________________________
(ініціал, прізвище)


_____________________
( дата)



(Ф 03.02 – 87)
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
виконання завдань комплексної контрольної роботи 
з дисципліни «Адвокатська техніка»

Оцінка якості знань та вмінь студенів з виконання комплексної контрольної роботи здійснюється за 100-бальною та національною шкалою (табл. 1).

 Таблиця 1
Загальна кількість балів 
Питання 1
Питання 2
Питання 3
100 
40
25
35

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за національною шкалою наведена в таблиці 2.

Таблиця 2
Оцінка в балах
Оцінка 
за національною 
шкалою
Питання 1
Питання 2
Питання 3 

36-40
23-25
32-35
Відмінно
30-35
19-22
27-31
Добре
24-29
15-18
21-26
Задовільно
Менше 24
Менше 15
Менше 1
Незадовільно





Критерій розроблено:
Доцентом кафедри кримінального права і процесу 



______________



Н.В. Малярчук



_________
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Перелік
довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи

1. Конституція України: прийнята Верховною радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради, 1996. – № 30. – Ст.141.
2. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 2-3 – Ст. 12.


















_______доцент______________
(посада розробника)
_________________________
(підпис)
_____ Н.В. Малярчук
(ініціал, прізвище)
___________
(дата)
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Національний авіаційний університет

______________________Навчально-науковий Юридичний інститут___________________

______________________Кафедра  кримінального права і процесу____________________

Спеціальність _________________081 «Право»______________________________________
( для ОКР «Спеціаліст» , «Магістр»  шифр назва  спеціальності)
Дисципліна  				«Адвокатська техніка»_
 (назва дисципліни)

комплексна контрольна робота
ВАРІАНТ №1

1. Дати оцінку міжнародних механізмів захисту адвокатів.
2. Проаналізувати законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність, сучасні проблеми організації адвокатури та шляхи їх вирішення. 
3. Дати характеристику порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності.

	






Завідувач кафедри
__________      С.Я. Лихова
  (підпис)	       (ініціали, прізвище)
“____”________________20___р.
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Національний авіаційний університет

М.Ш.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

з дисципліни 				_« Адвокатська техніка»_____
(назва дисципліни)
__________________________________________________________________________

Студента(ки)_______курсу_________групи____________________________________
                                                                                                                                               (прізвище, ініціали)
Інституту (факультету) ________________________________________________________
(назва інституту (факультету))
Кафедри _____________________________________________________________________________
(назва кафедри)
Напрям ________________________________________________________________________
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму )
Спеціальність _______________________________________________________________
( для ОКР «Спеціаліст» , «Магістр»  шифр назва  спеціальності)
Дата проведення комплексної контрольної роботи  «_____»_________20___р.
Номер варіанту ______________

















Підпис студента(ки)______
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