
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

1. Кафедра: Кримінального процесу 

2.Інформація про 

викладачів 

Волошанівська Тетяна Володимирівна - кандидат 

юридичних наук, в.о. доцента кафедри кримінального 

процесу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор близько 19 наукових 

публікацій різного формату, зокрема: монографія, 

підручник, свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір, статті у фахових виданнях та  публікація в 

періодичному виданні, яке включене до наукометричної 

бази Scopus. Досвід роботи 2 роки.   

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальний процес, засада забезпечення права на 

захист у кримінальному провадженні, практика 

Європейського суду з прав людини.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4. Електронна адреса: 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у четвертому та п’ятому семестрах на 

другому та третьому році денної форми навчання. 

Викладається у шостому та сьомому семестрах на  

третьому та четвертому році заочної форми навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

3 

 

90 

60 (денна)       32 (заочна) 

20 (денна)       6 (заочна) 

10 (денна)       6 (заочна) 



- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

30 (денна)       10 (заочна) 

30 (денна)       68 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни актуальні проблеми 

захисту та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності передбачається глибокий аналіз і вивчення 

актуальних проблем кримінального процесуального 

законодавства і практики його застосування. 

Кримінальний процес (кримінальне судочинство) – 

це діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на 

захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, забезпечення невідворотності 

кримінальної відповідальності та реалізацію інших норм 

кримінального закону, охорону прав та законних 

інтересів учасників кримінального провадження та 

вирішення інших завдань, які поставлені перед нею, що 

здійснюється на підставах і в порядку, передбачених 

кримінальним процесуальним законом. 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни 

"Кримінальний процес" є: засвоєння здобувачами вищої 

освіти основних правових понять, категорій, 

кримінальних процесуальних інститутів, які ґрунтуються 

на Конституції України, загальновизнаних принципах та 

нормах міжнародного права; формування вміння аналізу 

чинного кримінального процесуального закону; 

співставлення практичних навичок застосування 

отриманих знань під час вирішення практичних завдань, 

тестів. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

 «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінальне 

право», «Оперативно-розшукова діяльність». 

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий, дослідницький методи. 

 



11 Форма контролю: Залік, екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 

знати: та мати здатність застосовувати знання з 

кримінального процесу у практичних ситуаціях; теорію 

кримінального процесу; кримінальне процесуальне 

законодавство України, практику його застосування 

судами, органами прокуратури, органами досудового 

розслідування та дізнання, оперативними підрозділами, 

адвокатами; основи кримінального процесу інших 

держав. 



вміти: орієнтуватися в кримінально-правових нормах 

законів, які визначають підстави та принципи 

кримінальної відповідальності; використовувати 

отриманні знання науки кримінального процесу у 

вирішенні професійних завдань; правильно тлумачити і 

застосовувати норми кримінального процесуального 

права; самостійно поповнювати й поглиблювати свої 

знання, визначати, обґрунтовувати та відстоювати свою 

правову позицію; захищати права, свободи і законні 

інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства 

і держави. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Волошанівська Т.В. Засада забезпечення 

права на захист у кримінальному провадженні в контексті 

європейських стандартів  справедливого судового 

розгляду: моног. / Т.В. Волошанівська . – видавець Букаєв 

Вадим Вікторович, 2020. – 270 с. 

2. Журавльов Д., Пєтков С., Дрозд О., Дрозд В. 

Поняття та особливості досудового розслідування 

кримінальних проступків. Актуальне законодавство та 

судова практика. Центр навчальної літератури. 2021 – 344 

с. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс 

України : станом на 15 вер. 2020 р. : відповідає офіц. 

тексту. – Харків : Право, 2020. – 374 с.  

4. Кримінальний процесуальний кодекс 

України : станом на 3 лют. 2020 р. : відповідає офіц. 

тексту. Харків : Право, 2020.  410 с. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс 

України з постатейними матеріалами практики 

Європейського суду з прав людини / упоряд. С. Г. 

Туманов. – Харків : Право, 2019. – 952 с.  

6. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування 

у кримінальному процесі України: теоретико-правові та 

практичні основи: монографія. Калуш: Петраш К.Т., 

2020. 452 с. 



7. Тертишник В. М. Кримінальний процес 

України. Загальна частина : підручник. 9-те вид., доповн. 

і перероб. Київ: Алерта, 2021. 438 с. 

8. Тертишник В. М. Кримінальний процес 

України. Особлива частина : підручник. 9-те вид., доповн. 

і перероб. Київ: Алерта, 2021. 438 с. 

9. Тертишник В.М., Тертишник О.І., 

А. Є. Фоменко А.Є. Доказове право. Алерта. 2022 – 448 с. 

10. Удалова Л., Макаров М., Азаров Ю., Рожнова 

В., Савицький Д. Кримінальний процес України у 

питаннях і відповідях. Центр навчальної літератури. 5-те 

вид. 2020 – 432 с. 

 


