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ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ  

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 6 ВАМ НЕОБХІДНО: 

 

1. Опрацювати питання винесені на семінарське заняття в залежності 

від обраного вами рівня: 

1.1 Для задовільного рівня достатньо просто відповідей на п’ять питань 

викладених в плані семінарського заняття 

1.2 Для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

 виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати 

дослідницьку роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1); 

 створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та 

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано ознайомитися з 

вимогами до створення презентації за посиланням http://www.hmapo-

pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

 

Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

 

Реферат/Презентація 

до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __ 

________________________ 
(ПІБ) 

 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

охайності в оформленні. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
http://www.hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
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Тема дисципліни: Організація роботи Президента України 

Семінарське заняття 6 

 

Тема: Взаємодія Президента України із гілками влади. Допоміжні органи при 

Президентові України 

План 

1. Проаналізуйте взаємодію Президента України із законодавчою та судовою 

владою 

2. Охарактеризуйте взаємодію Президента України з Кабінетом Міністрів 

України 

3. Проаналізуйте  діяльність Адміністрації (Офісу)Президента України  

4. Охарактеризуйте функції Президента України 

5. Проаналізуйте організацію діяльності радників Президента України 

 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України «Про вибори Президента України» від 05 березня 1999 року 

// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №  474-XIV (зі змінами і доповненнями). 

Допоміжна 

1. Колодій A.M., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування 

в Україні: Підручник / - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 464 с. 

2. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О.. – Державне будівництво та місцеве самоврядування 

в Україні. – Х., 2009.  

3. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. 

Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. 

переробл. та доповн. — Х. : Право, 2011. — 360 с. 

 

Ключові поняття 

гілки влади, радник, представник, Адміністрація, офіс. 

Рекомендовані реферати 

1. Внесок президента Леоніда Кравчука у створення позитивного іміджу 

української держави в світі 

2. Взаємовідносини президента України та Верховної Ради України у сфері 

формування органів публічної влади 

3. Проблеми політико-правових взаємовідносин Президента України з судовою 

гілкою влади 
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Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Назвіть вимоги до кандидата на пост Президента України 

2. Коли відбуваються чергові вибори на пост Президента України? 

3. З якими гілками влади взаємодіє Президент України через постійних 

представників? 

4. Що таке Адміністрація (Офіс) Президента України? 

5. Назвіть офіційні символи влади Президента 

  

 

Дослідницька робота 

1. Конституційно-правові аспекти взаємовідносин глави держави і уряду у 

сучасних державах  

2. Реорганізація Адміністрації Президента України в Офіс Президента 

України 

 

 

Додаток 1 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, 

вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.  

Структура реферату: 

 титульна сторінка; 

 зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми); 

 вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми); 

 основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань); 

 висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного 

матеріалу); 

 список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному 

порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх 

необхідно розміщувати на початку списку); 

 додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, 

схеми  тощо). 

Вимоги до оформлення реферату. 

Обсяг реферативної роботи має складати – 5-10 сторінок. До загального 

обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел.  
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Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. 

У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що 

використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне джерело 

ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури 

та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [8, с. 179]. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних 

аркушах формату А-4 (210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти 

знакам (1,25 см). 

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно 

відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. 

Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без 

підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер 

сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати 

також арабськими цифрами. 

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в 

додатках. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 
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