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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Докази та доказування у кримінальному судочинстві», є вибірковою для вивчення ОПП «Правоохоронна
діяльність». Вивчається протягом 4-го семестру на кафедрі теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Докази та доказування у кримінальному провадженні» є поглиблене вивчення
особливостей норм процесуального права, які регулюють діяльність правоохоронних органів та суду щодо встановлення істини у
провадженні шляхом кримінально-процесуального доказування; застосування норм доказового права на підставі судової та слідчої
практики; предмет і межі доказування; засоби кримінально-процесуального доказування; особливості застосування технічних засобів при
збиранні та перевірці доказів; особливості доказування в окремих стадіях кримінального процесу та щодо окремих категорій осіб, зокрема
при виконанні доручень слідчого, прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій у розслідуваннях кримінальних правопорушень.
Завданням навчальної дисципліни є одержання слухачами більш глибоких знань щодо проблем доказування у різних стадіях
кримінального процесу та ролі теорії доказів у цій діяльності.
Дана навчальна дисципліна є однією із профілюючих у системі підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство». «Докази та
доказування у кримінальному провадженні» як навчальна дисципліна належить до нормативних, професійно орієнтованих юридичних
дисциплін і посідає провідне місце в професійній підготовці за вказаною спеціальністю.
Для досягнення програмних результатів навчання з навчальної дисципліни слухач повинен:
ПРН-3
Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність, оперативно-службову
діяльність органу охорони державного кордону, комплексне функціонування підсистем побудови охорони державного
кордону, а також ефективне застосування сил і засобів у різних умовах обстановки
Знання: особливості доказування в окремих стадіях кримінального процесу
Розуміння: розуміти поняття та класифікацію доказів
Застосовування: визначати належність, допустимість та достатність доказів
Аналіз: повноважень оперативних підрозділів ДПСУ під час проведення слідчих (розшукових ) дій
Синтез: використовувати технічні засоби при збиранні та перевірці доказів
Оцінювання: здійснювати перевірку доказів та їх оцінку
Здатність давати правову оцінку ситуаціям, пов’язаних із правоохоронною діяльністю, надавати кваліфіковані юридичні
висновки, розробляти та оцінювати документи та оперативно-розшукової діяльності
ПРН-8

Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з
використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх
посадових обов’язків
Знання: знати способи збирання та перевірки доказів
Розуміння: оцінки доказів та їх джерел
Застосовування: використовувати спеціальні знання при збиранні та перевірці доказів
Аналіз: методів та засобів збирання та оцінки доказів
Синтез: нормативно-правоаих актів по дотриманню прав людини під час збирання та перевірки доказів
Оцінювання: сучасного стану правозастосовної практики норм доказового права в України
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Вміти складати процесуальні документи під час проведення слідчих (розшукових) дій, у зв’язку із діяльністю
оперативних підрозділів.
Знання: вимог кримінального процесуального законодавства про проведенню слідчих (розшукових) дій
Розуміння: Порядку збирання оцінки та перевірки доказі у кримінальному провадженні
Застосовування: норм кримінального процесуального законодавства, щодо порядку складання кримінально-процесуальних
документів
Аналіз: нормативно-правовох актів, що регулюють порядок виконання доручень слідчого оперативними підрозділами.
Синтез: способів збирання та перевірки доказів під час кримінального провадження
Оцінювання: достатності та допустимості доказів у різних стадіях кримінального процесу
Здатність давати правову оцінку конкретним ситуаціям, пов’язаних із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів у
кримінальному провадженні.
Знати проблеми доказування у кримінальному провадженні;
Розуміти застосовування кримінального процесуального законодавства України щодо збирання, оцінки та дослідження
доказів;
Застосовувати на практиці отримані знання під час здійснення досудового розслідування або під час реалізації кримінальних
процесуальних повноважень;
Аналізувати норми кримінального процесуального права щодо кримінально-процесуального доказування;
Синтезувати знання з практичною діяльністю;
Оцінювати наслідки реалізації норм кримінального процесуального законодавства щодо кримінально-процесуального
доказування.
ВИКЛАДАЧІ:
Старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності кандидат педагогічних наук, доцент Наталія
ЛОГІНОВА, e-mail: natalialgnv@i.ua
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Актуальні проблеми застосування крмінального процесуального законодавства.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальна лабораторія криміналістики (524),
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
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Кількість кредитів ECTS
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Курс

Кількість годин

+
+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.1; МН3.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3;
МК4.4.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр
ЗК-1
ЗК-2
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10
СК-1

СК-5

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
МК2.1; МК2.2; МК2.5; МК2.6; МК3.1; МК3.3; МК4.1;
МК4.4.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7;
неповної/недостатньої інформації, суперечливих вимог та зміни
МК3.2; МК3.3; МК4.1.
умов обстановки.
Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7;
непередбачуваних умовах.
МК3.2; МК3.3; МК4.1
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконувати робіт у
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7;
правоохоронній сфері.
МК3.2; МК3.3; МК4.1
Фахові і компетентності за спеціальністю:
Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8
нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності,
реалізовувати норми матеріального та процесуального права у
професійній діяльності, та розробляти оперативно-службові та
бойові документи
Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.3; МК4.4
конкретних сферах юридичної діяльності
Спроможність взаємодіяти з представниками
правоохоронних
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.3; МК4.4
органів під час розслідування кримінальних правопорушень
Уміння застосовувати міжнародні угоди, механізми захисту прав
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7;
людини в правоохоронній діяльності; .
МК3.2; МК3.3; МК4.1.
Розуміти вплив Конвенції про захист прав людини та
МК2.5; МК4.4.
основоположних свобод, а також практики Європейського суду з
прав людини на розвиток правової системи в Україні
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ
ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр
ПРН-3

ПРН-8

Компетентність
Методи навчання
Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
здійснюють правоохоронну діяльність, оперативно-службову МН3.2.
діяльність органу охорони державного кордону, комплексне
функціонування підсистем побудови охорони державного
кордону, а також ефективне застосування сил і засобів у різних
умовах обстановки
Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та МН1.3; МН 1.6; МН 2.1; МН2.3;
інтересів особистості, суспільства, держави з використанням
МН3.2
ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і
порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
Застосовувати знання міжнародних та національних стандартів і МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
принципів дотримання прав людини для забезпечення
МН3.2.
законності і правопорядку під час збирання доказів у
кримінальному провадженні.
Вміти застосовувати методику розслідування кримінальних МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
правопорушень, у зв’язку із діяльністю оперативних підрозділів
МН3.2.
та проводити окремі слідчі дії (негласні слідчі (розшукові) дії).
Здатність давати правову оцінку конкретним ситуаціям, МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
пов’язаних із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів у
МН3.2.
кримінальному провадженні.

Оцінювання
МК2.1; МК2.2; МК2.3;
МК2.5; МК2.6; МК3.1;
МК4.1; МК4.4.

МК1.2; МК2.2; МК2.3;
МК2.4; МК2.5; МК2.7;
МК3.2;МК3.3; МК4.4.
МК2.2; МК2.5; МК2.6;
МК2.7; МК3.2; МК4.3.
МК2.2; МК2.6; МК2.7;
МК3.1; МК3.3; МК4.4.
МК4.1; МК4.4.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
теми

Найменування тем

Кількість
годин

Номери, вид занять та кількість годин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Міся
ці

Номери тем, Кільзанять та
кість
кількість годин годин

1 курс, 2 семестр 2020-2021 н.р.
Доказове право і теорія доказів
1

6

Л2

Сз2

1

Пз2

Предмет доказування та його
межі

2

Пз2

4

Л2

Сз2

6

Л2

Сз4

Пз4

6

Л2

Л2

Сз2

2

Процес кримінальнопроцесуального доказування

3

3

Суб’єкти доказування
4

5

Поняття доказів та їх
класифікація

Пз4

4
5

6

Л2

Сз2

Пз2

1/1-2 л,
1/2-2 с,
1/3-2 пр,
2/1-2 л,
2/2-2 с
2/3-2пр
3/1-2 л
3/2-2 с,
3/3-4 пр,
4/1-2 л,
4/2-2л,
4/3-2с,
4/4-4пр
5/1-2 л
5/2-2 с,
5/3-2 пр,
6/1-2 л
6/2-4 с,
6/3-2 пр,
7/1-2 л
7/2-2 с,
7/3-2 пр
8/1-2 л,
8/2-2 с
8/3-2 пр

18

16

6

8

8
теми

Найменування тем

Кількість
годин

Номери, вид занять та кількість годин
1

2

3

Показання осіб як доказ у
кримінальному процесі
6

Л2

Сз4

7

8

9

10

7
6

Л2

Сз2

Пз2

6

Л2

Сз2

Пз2

Диференційований залік

6

ДЗ
6

Усього

60

Речові докази та документи як
джерела доказів

6

Пз2

Висновок експерта як
процесуальне джерело доказів

8

5

6

6

7

4

Міся
ці

Номери тем, Кільзанять та
кість
кількість годин годин
9/1-2 л,
12
9/2-2 с
9/3-2 кр
(мк№1)
10/1-2 л,
10/2-2 с
11/1-2 л
11/2-2 с
12
11/3-2 пр,
12/1-2 л,
12/2-2 с
12/3-2 пр,
13/1-2 л
13/2-2 с
6
13/3-4 пр
Екзамен - 6

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

8
2

2

Семінарське
заняття

2

3

практичне
заняття

2

Самостійна
робота

4

№
заняття

1

Найменування теми і навчальні питання
Модуль І.
ДОКАЗОВЕ ПРАВО І ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ
Теорія доказів у кримінальному судочинстві
1. Поняття і суть теорії доказів кримінального судочинства
2. Завдання кримінально-процесуального законодавства і доказового права
3. Теорія доказів в системі наукових знань.
Доказове право і теорія доказів у системі кримінально-процесуального
права
1. Доказове право в системі кримінально-процесуального права. Його
поняття і предмет.
2. Кримінально-процесуальне доказування – специфічна форма пізнання
дійсності. Особливості пізнання в кримінальному судочинстві.
3. Особливості пізнання в кримінальному судочинстві.
Доказове право у кримінальному судочинстві
1. Доказове право і теорія доказів в історичних формах (видах)
кримінального процесу.
2. Значення теорії доказів та доказування для практичної діяльності органів
досудового розслідування, прокурора і суду.
3. Встановлення істини – мета доказування у кримінальному процесі.
4. Поняття і зміст істини в кримінальному судочинстві.
1.
Методи теорії доказів.
2.
Співвідношення теорії доказів і науки кримінального процесуального
права.
3.
Поняття та завдання доказового права.
4.
Об’єктивна істина у кримінальному процесі.
5.
Місце теорії доказів в системі наукових знань.
6.
Поняття ― імовірності та ― достовірності (вірогідності) в теорії
доказів та їх значення для практики доказування.
7.
Процесуальна форма та її роль у встановленні істини в
кримінальному провадженні.

Література

[1.2]
[2.1] с. 61-81
[2.2] с. 55-84
[2.3] с. 69-80
[1.2]
[2.1] с. 61-81
[2.2] с. 55-84
[2.3] с. 69-80

[1.2]
[2.1] с. 61-81
[2.2] с. 55-84
[2.3] с. 69-80

НМЗ (плани
практичних занять,
завдання на
самостійну роботу
та підготовку)

10
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

1

Лекція

8
2

2

Семінарське
заняття

2

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

2

2

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ ТА ЙОГО МЕЖІ
[1.3]
Загальні положення кримінально-процесуального доказування
1.
Поняття та предмет кримінально-процесуального доказування.
[2.1]
2.
Межі кримінально-процесуального доказування
3.
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні.
Предмет і межі доказування
1. Поняття,
предмет
та
структура
кримінально-процесуального
доказування
2. Характеристика окремих елементів кримінально-процесуального
доказування.
Кримінально-процесуальне доказування щодо окремих категорій осіб
1.
Особливості предмету доказування у провадженнях щодо
неповнолітніх.
2.
Доказування у провадженнях щодо застосування примусових заходів
медичного характеру.
3.
Доказування при провадженні щодо кримінальних проступків.
4.
Особливості доказування при укладенні угод у кримінальному
провадженні.
1.
Значення кримінально-процесуального доказування.
НМЗ (плани
2.
Структура предмету доказування.
практичних занять,
3.
Спрощений порядок визначення обсягу доказів.
завдання на
4.
Межі доказування, їх співвідношення з предметом доказування.
самостійну роботу
5.
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
та підготовку)

11
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

10
2

ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
[1.3]
Загальні положення кримінально-процесуального доказування
1.
Поняття, елементи та значення кримінально-процесуального [2.1]
доказування.
2.
Способи збирання та перевірки доказів
3.
Оцінка доказів та її зміст.
4.
Характеристика процесуальної форми доказування.

2

Семінарське
заняття

4

[1.3]
Особливості кримінально-процесуального доказування
1.
Збирання доказів як елемент кримінально-процесуального [2.1]
доказування
2.
Перевірка доказів: поняття, способи та її процесуальне значення
3.
Поняття та зміст оцінки доказів. Внутрішнє переконання при оцінці
доказів.

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

4

[1.3]
Кримінально-процесуальне доказування у різних стадіях кримінального
[2.1]
судочинства
1.
Доказування під час досудового розслідування.
2.
Особливості доказування у судових інстанціях.
3.
Доказування щодо окремої категорії осіб.
4.
Застосування науково-технічних засобів при збиранні та перевірці
доказів.
1. Внутрішнє переконання при оцінці доказів.
НМЗ (плани
2. Роль суду при оцінці доказів.
практичних занять,
3. Співвідношення кримінально-процесуального пізнання і доказування.
завдання на
4. Кримінально-процесуальна форма: поняття та зміст.
самостійну роботу
5. Характеристика процесуальної форми доказування.
та підготовку)
6. Процесуальні гарантії в доказуванні.
7. Процесуальний примус при здійсненні доказування.
8. Презумпція невинуватості в процесі доказування.
9. Застосування науково-технічних засобів при збиранні та перевірці
доказів.

№
заняття

3

Найменування теми і навчальні питання

Література

12
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

12
2

СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
Суб’єкти кримінально-процесуального доказування
1. Поняття суб’єктів доказування у кримінальному процесі.
2. Класифікація суб’єктів доказування.
3. Сторони у кримінально-процесуальному доказуванні

2

Лекція

2

3

Семінарське
заняття

2

4

Практичне
заняття

4

Особливості участі окремих суб’єктів кримінального провадження
1.
Слідчий та прокурор як суб’єкти доказування. Оперативні
підрозділи.
2.
Підозрюваний, обвинувачений та його захисник як суб’єкти
доказування.
3.
Роль суду в оцінці доказів. Внутрішнє переконання.
Повноваження суб’єктів кримінального судочинства у доказуванні
1.
Суд як суб’єкт доказування
2.
Сторона обвинувачення та сторона захисту як суб’єкти доказування.
3.
Потерпілий та інші учасники кримінально-процесуального
доказування.
Особливості кримінально-процесуального доказування
1.
Особливості участі суб’єктів кримінального провадження в оцінці
доказів.
2.
Модульний контроль №1.

Самостійна
робота

8

№
заняття

4

Найменування теми і навчальні питання

1. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.
2. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України як
суб’єкт кримінально-процесуального доказування.
3. Захисник як суб’єкт доказування.
4. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого (підсудного)
як суб’єк т процесуального доказування.
5. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх
представники як суб’єкти доказування.
6. Принципи оцінки доказів.
7. Внутрішнє переконання в оцінці доказів.
8. Обґрунтування рішень в процесі доказування.

Література

[1.3]
[2.1]

[1.2]
[2.1]
[2.3]

[1.2]
[2.1]
[2.3]

[1.2]
[2.1]
[2.3]
НМЗ (плани
практичних занять,
завдання на
самостійну роботу
та підготовку)

13
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

14
2

ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Докази в кримінальному провадженні
1. Поняття доказів та їх процесуальних джерел.
2. Класифікація доказів та їх процесуальних джерел.
3. Особливості збирання та оцінки окремих джерел доказів.

3

Семінарське
заняття

2

Процесуальні джерела доказів та їх характеристика
1. Поняття доказів та їх класифікація
2. Належність та допустимість доказів
3. Класифікація джерел доказів та їх характеристика

4

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

6

[1.3]
Визначення процесуальних джерел доказів
1.
Характеристика показань та їх особливості як процесуального [2.1]
джерела доказів.
2.
Характеристика речових доказів та документів як джерел доказів.
3.
Висновок експерта як джерело доказів
1. Поняття та система доказів, їх правові властивості.
НМЗ (плани
2. Відмінність доказів від фактичних даних, встановлених під час практичних занять,
оперативно-розшукових заходів.
завдання на
3. Недопустимість доказів. Визнання недопустимості доказів.
самостійну роботу
4. Критерії класифікації доказів та їх види.
та підготовку)
5. Практичне значення класифікації доказів.
6. Показання свідка і потерпілого.
7. Показання підозрюваного та обвинуваченого.
8. Висновок експерта.
9. Речові докази.
10. Документи.

№
заняття

5

Найменування теми і навчальні питання

Література

[1.3]
[2.1]

[1.3]
[2.1]

14
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

12
2

ПОКАЗАННЯ ОСІБ ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
[1.2]
Показання як джерело доказів у кримінальному судочинстві
1.
Поняття, предмет та значення показань.
[2.1]
2.
Особливості дачі показань окремими учасниками кримінального [2.3]
провадження.

2

Семінарське
заняття

2

[1.3]
[2.1]

3

Практичне
заняття

4

Показання осіб як процесуальне джерело доказів
1.
Показання свідка. Процесуальний статус свідка.
2.
Показання з чужих слів та їх процесуальне значення.
3.
Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів.
4.
Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерело доказів:
предмет, види.
Особливості отримання показань учасників кримінального провадження
1.
Особливості отримання та оцінки свідоцьких показань
2.
Особливості отримання та оцінки показань підозрюваного,
обвинуваченого.
3.
Особливості отримання показань потерпілого та експерта.

Самостійна
робота

4

1.
Поняття свідка та предмет свідоцьких показань.
2.
Свідоцький імунітет.
3.
Допустимість показань з чужих слів.
4.
Особливості оцінки показань свідка.
5.
Повноваження підозрюваного, обвинуваченого та потерпілого щодо дачі
показань.
6.
Алібі та обов’язок його перевірки.
7.
Особливості перевірки та оцінки показань експерта.
8.
Засада безпосередності дослідження показань при оцінці показань у
кримінальному провадженні.

НМЗ (плани
практичних занять,
завдання на
самостійну роботу
та підготовку)

№
заняття

6

Найменування теми і навчальні питання

Література

[1.3]
[2.1]

15
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

10
2

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ
Висновок експерта як джерело доказів
1. Висновок експерта: поняття, предмет та значення.
2. Порядок залучення експерта та його процесуальний статус.
3. Висновок експерта.

2

Семінарське
заняття

2

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

2

Висновок експерта в системі процесуальних джерел доказів
1. Поняття та предмет висновку експерта у кримінальному провадженні.
2. Процесуальний порядок отримання висновку експерта.
3. Порядок перевірки та оцінки висновку експерта.
Особливості висновку експерта як джерела доказів
1.
Процесуальний порядок залучення експерта до кримінального
провадження.
2.
Особливості отримання висновку експерта.
3.
Особливості перевірки та оцінки висновку експерта.
1. Зміст понять “експерт”, “керівник експертної установи”, “експертиза”,
“висновок експерта”.
2. Поняття та види експертиз у кримінальному процесі.
3. Відмінність експерта від спеціаліста.
4. Порядок залучення експерта.
5. Поняття і види висновку експерта.
6. Зміст та структура висновку експерта.

№
заняття

7

Найменування теми і навчальні питання

Література

[1.2]
[2.1]
[2.3]
[1.2]
[2.1]
[2.3]
[1.2]
[2.1]
[2.3]
НМЗ (плани
практичних занять,
завдання на
самостійну роботу
та підготовку)

16
№
теми

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

Лекція

10
2

2

Семінар
заняття

2

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

4

№
заняття

8

Диференційований залік
Разом за семестр
Разом за курс
Усього за дисципліну

4
120
120
120

Найменування теми і навчальні питання
РЕЧОВІ ДОКАЗИ ТА ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ
Речові докази та документи як процесуальні джерела доказів
1.
Речові докази: поняття і значення як виду процесуального джерела
доказів.
2.
Особливості збирання та оцінки речових доказів.
3.
Збирання, перевірка і оцінка документів як джерел доказів.
Речові докази та документи в системі процесуальних джерел доказів
1.
Процесуальний порядок оформлення предметів як речових доказів.
2.
Процесуальне закріплення і зберігання речових доказів. Оцінка
речових доказів.
3.
Поняття і ознаки документа як джерела доказів.
4. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у
доказуванні.
Особливості речових доказів та документів як джерел доказів
1.
Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів.
2.
Модульний контроль №2.
1.
Види речових доказів.
2.
Вирішення питання про речові докази при ухваленні судового
рішення.
3.
Вирішення спору про належність речових доказів.
4.
Види документів.
5.
Відомості, що підтверджують зміст документа.
6.
Зберігання документів під час кримінального провадження.
7. Вирішення питання про документ при ухваленні судового рішення.

Література

[1.3]
[2.1]

[1.3]
[2.1]

[1.2]
[2.1]
[2.3]
НМЗ (плани
практичних занять,
завдання на
самостійну роботу
та підготовку)
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Слухачи, які пропустили більше 30% з тих занять, де
було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли слухач не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо слухач
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, слухачу (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку слухач (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: 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 науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні вправи,
творчі вправи, усні вправи, практичні вправи, графічні
вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний,
репродуктивний,
евристичний,
дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через
науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

