
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  

1. Кафедра: Кримінального процесу 

2.Інформація про 

викладачів 

Тетерятник Ганна Константинівна – доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

кримінального процесу факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування. Автор більше 100 

наукових праць, досвід роботи більше 15 років. 

У 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації у Одеському 

національному університеті імені І.І. Мечникова. 

Сфера наукових інтересів: Кримінальний процес, 

криміналістика. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 239, тел. (063) 771 78 83, 

електронна адреса: roksolanna@ukr.net 

Смоков Сергій Михайлович – кандидат юридичних 

наук, професор, професор кафедри кримінального 

процесу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 120 наукових 

праць, досвід роботи більше 30 років. 

У 2020 р. пройшов підвищення кваліфікації у Одеському 

державному університеті внутрішніх справ. 

Сфера наукових інтересів: Кримінальний процес, 

криміналістика. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 238, тел. (067) 705 74 75, 

електронна адреса: smsmOkOv@gmail.com 

Берназ Павло Васильович – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального процесу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 50 наукових праць, досвід 

роботи більше 18 років. 

У 2019 р. пройшов підвищення кваліфікації у Одеському 

національному університеті імені І.І. Мечникова. 

Сфера наукових інтересів: Кримінальний процес, 

криміналістика. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 

Успенська, 1, каб. 315, тел. (098) 370 02 27. електронна 

адреса: bernazp@ukr.net 

 

mailto:roksolanna@ukr.net
mailto:bernazp@ukr.net


Лісніченко Дмитро Вікторович - кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кримінального процесу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 25 наукових праць, досвід 

роботи понад 10 років. 

Сфера наукових інтересів: Досудове розслідування; 

Процесуальний порядок виявлення, вилучення доказів; 

Кримінальний аналіз та прогнозування ризиків. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 238, тел. (097) 452 24 01  

Telegram, електронна адреса: 

Lisnichenko_Dmitriy@ukr.net 

Марченко Олена Анатоліївна – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кримінального процесу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 30 наукових праць, досвід 

роботи 4 роки. 

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в ГУНП в 

Одеській області на посаді дізнавача сектору дізнання. 

Сфера наукових інтересів: Кримінальний процес, 

Дізнання, Досудове розслідування. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

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

Telegram, електронна адреса: lenok-tol6evna@ukr.net 

Мудрецька Ганна Володимирівна – кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу 

факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 80 наукових праць, досвід 

роботи більше 20 років. 

Сфера наукових інтересів: Досудове розслідування, 

докази і доказування. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 238, тел. (097) 378 59 31 

Telegram, електронна адреса: mudrezkaya@ukr.net 

Сомик Олександр Станіславович – кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу 

факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 30 наукових праць, досвід 

роботи більше 10 років. 

Сфера наукових інтересів: Досудове розслідування, 

докази і доказування, криміналістика. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 238, тел. (097) 378 34 35 
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Telegram, електронна адреса: somikO@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається на денній формі навчання у п’ятому  

семестрі на третьому році навчання. На заочній формі 

навчання у шостому та сьомому семестрі на третьому та 

четвертому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття 

- самостійна робота: 

4 

 

120 
 

60 (денна)        22 (заочна) 

20 (денна)         6 (заочна) 

10 (денна)         6 (заочна) 

30 (денна)         10 (заочна)  

60 (денна)         98 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни кримінальний 

процес передбачається глибокий аналіз і вивчення 

діяльності органів досудового слідства, дізнання 

прокуратури та суду з розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, 

виконання судових рішень, а також формування 

практичних навичок правильного застосування 

кримінально-процесуального закону при проведенні 

процесуальних дій, прийнятті та оформленні 

процесуальних рішень. 

Особлива увага приділяється національній слідчій та 

судовій практиці а також практиці Європейського суду з 

прав людини.  



Метою викладання дисципліни є набуття 

здобувачами вищої освіти теоретичним і практичних 

знань в галузі кримнільного процесу. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Логіка, Теорія держави та права, Інформаційні та 

комунікаційні технології, Конституційне право, 

Юридичне документознавство, Кримінальне право, 

Цивільне право та процес, Особиста безпека 

поліцейського, Оперативно-розшукова діяльність, 

Криміналістика. 

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: 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 



Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 

знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 

3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

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 



Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 



- складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу. 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: теорію кримінального процесу; кримінальне 

процесуальне законодавство України, практику його 

застосування судами, органами прокуратури, органами 

досудового розслідування, оперативними підрозділами та 

адвокатами; основи кримінального процесу інших 

держав. 

вміти: використовувати отриманні знання науки 

кримінального процесу у вирішенні професійних завдань; 

вміти 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. Кримінальний процес України : навч. посіб. / за 

ред. О.П. Кучинської, Ю.В. Циганок. Київ : Юрінком 

Інтер, 2021. 448 с. 

2. Науково-практичний коментар Кримінального 

процесуального кодексу України. Зразки процесуальних 

документів у кримінальному провадженні / за загальною 

редакцією д.ю.н., професора, заслуженого діяча науки і 

техніки України Чернявського С. С. Київ: Видавничий 

дім «Професіонал», 2021. 1292 с. 

3. Тертишик В.М. Науково-практичний коментар 
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448 с. 
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7. Удалова Л., Макаров М., Азаров Ю., Рожнова В., 

Савицький Д. Кримінальний процес України у питаннях і 
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