
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДІЗНАННЯ 

1. Кафедра: Кримінального процесу 

2.Інформація про 

викладачів 

      Марченко Олена Анатоліївна - кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кримінального процесу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 30 наукових праць, досвід 

роботи більше 15 років. 

У 2020 році  за власним бажанням для отримання 

практичного досвіду та проходження актуалізації  була 

відряджена до сектору дізнання Хмельницького відділу 

поліції Малиновського відділу поліції міста Одеси в 

ГУНП в Одеській області, де працювала дізнавачем 

сектору дізнання в період з серпня 2020 року по травень 

2021 року.   

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальний процес, Досудове розслідування, Дізнання 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 128, тел. (073) 411 20 14 Viber, 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається для денной форми навчання у п’ятому 

семестрі на третьому році навчання, для заочної форми 

навчання у восьмому семестрі на чертвертому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

4 

 

120 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Дізнання є однією з форм проведення досудового 

розслідування кримінальних проступків. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Дізнання» є розкриття особливого спрощеного порядку 

кримінального провадження, який є однією з 

кримінальних процесуальних гарантій і відповідно 

забезпечує виконання завдань кримінального 



судочинства і є засобом забезпечення кримінально-

процесуальної діяльності. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінальне 

право, Оперативно-розшукова діяльність, Судові 

експертизи, Досудове слідство. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

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: теорію кримінального процесу, кримінальне 

процесуальне законодавство України, практику його 

застосування судами, прокурорами, органами досудового 

слідства, оперативними підрозділами та адвокатами, 

основи кримінального процесу інших держав  

вміти: правильно тлумачити і застосовувати норми 

кримінального процесуального права, самостійно 

поповнювати й поглиблювати свої знання, визначати, 

обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію, 

захищати права, свободи і законні інтереси громадян, 

юридичних осіб, інтереси суспільства і держави. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон 

України від 13.04.2012 № 4651-VI URL:: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

2. Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Гловюк І.В., Волошина В.К., 

Малахова О.В., Торбас О.О. / за ред. В.К. Волошиної. 

Досудове розслідування: навчально-методичний 

посібник. 2020. 141 с. 

3. Горб Ю. В. Підстави закриття кримінального 

провадження. Новели в ст. 284 Кримінально-

процесуального кодексу. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 185–188. 

4. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах 

про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: 

Видавництво «ФІНН», 2018. – 240 с.  

5. Сисоєнко Г. І. Закінчення досудового розслідування. 

Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. Ч. 2. С. 

145–153. 

6. Досудове розслідування кримінальних проступків 

[Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. 

Цуцкірідзе, Р. М. Дударець та ін.]. – Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. – 160 с. 

6. Кримінальне провадження на підставі угод : навч.-

наоч. посіб. / Ю. Г. Севрук [та ін.] ; Ген. прокуратура 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Нац. 

акад. прокуратури України, 2018. – 204 с. 

 

 

 


