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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Кримінальне процесуальне право як одна із основних галузей 

вітчизняного права ґрунтується на певних фундаментальних, 

загальновизнаних поняттях та принципах і, незважаючи на постійну 

динаміку, має усталений категоріальний апарат. Засвоєння цих базових 

понять, категорій, принципів кримінального судочинства має 

надзвичайно важливе значення для формування компетентності 

майбутнього фахівця-правознавця. Саме це і є метою даної навчальної 

дисципліни. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Вивчити основні поняття, категорії та ключові засади кримінального 

судочинства, базуючись на знаннях, які були отримані при вивченні 

інших соціально-гуманітарних та професійно-орієнтованих навчальних 

дисциплін в межах освітньої програми. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обся

г, 

кред

ити 

ЄКТ

С 

денна форма 14 18 58 3/90 

 



 

Результати 

навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення 

цього модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 

 

Демонструвати знання правої 

теорії, основних галузей 

публічного права 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНК03 

Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях роботи 

правника і розв’язувати типові 

задачі і проблеми, що потребують 

базових правових знань 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНК04 

 

Орієнтуватися у системі 

нормативно-правових актів щодо 

організації та діяльності судових і 

правоохоронних органів та 

застосовувати їх на практиці 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНК06 

 

Будувати логічні зв’язки між 

передумовами та наслідками 

реформування правових інститутів 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНК07 

 

Демонструвати належну культуру 

мислення,  навички застосування 

юридичної методології 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНА01 

Формулювати власну логічну й 

обґрунтовану позицію на основі 

опрацювання джерельної бази 

нормативного та доктринального  

характеру 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНА02 

 

Захищати права та законні 

інтереси юридичних та фізичних 

осіб-учасників відповідних 

правовідносин 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНП01 

Здійснювати всебічний збір, 

аналіз, обробку різних видів 

інформації з метою її подальшого 

використання, використовувати 

інформаційні технології і бази 

даних 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

ПРНП03 

Застосовувати набуті знання та 

навички у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові 

висновки 

Лекції, практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування 

 

Зміст 

навчання 

Тема за 

п/п 
Назва теми 

Посилання на ПРН 

модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. (деннаф/н) 

Тема 1. 

Основні поняття, 

завдання та інститути 

ПРНК01 

ПРНК03 
2/4/12 



кримінального 

провадження 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

Тема 2. 

Засади кримінального 

провадження 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

4/4/12 

Тема 3. 

Суб’єкти 

кримінального 

провадження 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

4/4/12 

Тема 4. 

Докази і доказування у 

кримінальному 

провадженні 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/2/10 

Тема 5. 

Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/4/12 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - 

це сукупність 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 передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 



Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-

pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 

A 

 

90-100 
Відмінно 

B 82-89 Добре 

 

C 

 

75-81 
Добре 

 

D 

 

67-74 
Задовільно 

 

E 

 

60-66 
Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Середня кількість год. на кожен вид (денна 

форма) 

Кількість кредитів/год 3/90 год. 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  32 

● лекційні заняття, год. 14 

● практичні заняття, год. 18 

● семінарські заняття, год. - 

● лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

● контрольні роботи, к-сть/год. - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, 

год. 
- 

● підготовка до аудиторних занять та 

контрольних заходів, год. 
58 

Екзамен - 

Залік + 
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