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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Однією з важливих галузей знань, якими повноцінно повинен володіти майбутній 

фахівець у сфері права є вивчення порядку  провадження у кримінальних справах. 

Особливої актуальності така вимога набуває з огляду на проведення у державі судової 

реформи, прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, реформування 

роботи слідчого та прокурорського апарату з метою якісного  покращення та ефективного 

забезпечення захисту прав особи, відходу від декларативних процесуальних гарантій.  

Підготовка юристів у цій галузі має стати одним з пріоритетних напрямів діяльності 

держави на сучасному етапі. Важливо, щоб випускники вищих навчальних  закладів 

володіли необхідними знаннями у галузі кримінального процесу на базі стійкої 

сформованої правової культури мислення. «Кримінальний процес» є дисципліною, яка 

спрямована на підготовку фахівців у сфері права.  

Студенти отримують ґрунтовні знання з правового регулювання трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин, які виникають в процесі реалізації громадянами права на 
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працю. Фахівці у сфері трудового права володіють знаннями правового регулювання 

відносин соціального партнерства, зайнятості населення, виникнення та припинення 

трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, оплати праці, дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності, охорони праці, вирішення трудових спорів. Після 

завершення вивчення дисципліни «Трудове право» студенти можуть вільно оперувати 

основними категоріями трудового права, характеризувати сутність трудових правовідносин 

(індивідуальних і колективних), використовувати практичні навички при вирішенні 

конкретних життєвих ситуацій, складанні документів тощо у майбутній професійній 

діяльності. 

Програма курсу «Кримінальний процес» підготовлена з урахуванням типових програм 

для вищих навчальних закладів. Вона передбачає висвітлення основних положень України 

та комплексних підходів щодо виникнення, зміни та припинення трудових відносин. 

Навчальний курс «Кримінальний процес» розрахований на студентів закладів вищої освіти 

з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середньої освіти), які навчаються за 

освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра. Він побудований відповідно до 

вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS). 

 Курс «Кримінальний процес» для студентів ІІІ курсу розрахований на VI-й семестр, 

передбачає 40лекційних, 36 практичних години, а також 104 години самостійної роботи. У 

змісті курсу можна виділити два змістові модулі.  

Предмет дисципліни: кримінальне процесуальне законодавство, практика його 

застосування, кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні правовідносини, 

кримінально-процесуальна діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду, теорія і історія кримінального процесу.. 

Програма навчальної дисципліни складається з 6-ти кредитів:  

1.. Засади  кримінально-процесуального законодавства. Суб’єкти кримінального 

провадження.  

2. Докази і доказування у кримінальному процесі. Відшкодування шкоди у кримінальному 

процесі. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення кримінального провадження  

3. Досудове розслідування  

4. Підсудність та підготовче судове провадження. Поняття та особливості судового 

розгляду.  Виконання судових рішень  

5.  Провадження в суді апеляційної, касаційної  інстанції.  Провадження у Верховному Суді 

України.  Провадження за нововиявленими обставинами. Особливості здійснення 

кримінального провадження окремих категорій справ.  

6. Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження  

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» призначена для студентів вищих 

навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право» 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона є нормативною навчальною 

дисципліною. Передумовами для вивчення цієї дисципліни є знання, навички й уміння, 

отримані студентами в межах дисциплін циклу загальної та професійної підготовки. 

Мета курсу. Однією з важливих галузей знань, якими повноцінно повинен володіти 

майбутній фахівець у сфері права є вивчення порядку  провадження у кримінальних 

справах. Особливої актуальності така вимога набуває з огляду на проведення у державі 

судової реформи, прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, 

реформування роботи слідчого та прокурорського апарату з метою якісного  покращення 

та ефективного забезпечення захисту прав особи, відходу від декларативних процесуальних 

гарантій.  

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 
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Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово 

ЗК6 Навички використання комунікаційних технологій. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

СК3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини. 

СК5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права. 

СК6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

СК7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей  права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 
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СК 17. Здатність до застосування в юридичній діяльності системи кримінально-

правових норм, які визначають підстави та принципи кримінальної 

відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними 

і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

СК 18. Знання предметної області та розуміння судової і правоохоронної 

діяльності держави. 

СК 19. Здатність здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних 

правопорушень. 

СК 20 Здатність застосовувати засоби, прийоми та методи збирання, дослідження, 

оцінки доказів для розкриття, розслідування, судового розгляду та 

попередження кримінальних правопорушень. 

СК 21. Здатність застосовувати нормативно-правові засади здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 

СК 25 Вміння аналізувати нормативні акти, якими визначається компетенція 

органів державної влади і управління 

 Програмні результати навчання 

ПРН 1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.. 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

ПРН 7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

ПРН 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН 9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, 

і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПРН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту 

ПРН18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

ПРН19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ іпроцесів. 

ПРН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН 22 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього годин Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Загальні положення кримінального процесу  
Змістовний модуль 1.. Засади  кримінально-процесуального законодавства. 

Суб’єкти кримінального провадження. 

1 Поняття, завдання, 

значення та джерела 

кримінального 

процесу 

11 2 1 8 

2 Засади  кримінально-

процесуального 

законодавства 

11 2 1 8 

3 Суб’єкти 

кримінального 

провадження 

8 2 2 4 

 Змістовний модуль 2. Докази і доказування у кримінальному процесі. 

Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Процесуальні строки і 

витрати. Заходи забезпечення кримінального провадження  

4 Докази і доказування у 

кримінальному 

процесі 

10 2 2 6 

5 Відшкодування шкоди 

у кримінальному 

процесі. Процесуальні 

строки і витрати 

10 2 2 6 

6 Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження 

10 2 2 6 

Всього за модуль 1 60 12 10 38 

Модуль 2. Особливі питання кримінального процесу  
Змістовний модуль 3. Досудове розслідування 

7 Загальні положення 

досудового 

розслідування 

8 2 2 4 

8 Провадження слідчих 

(розшукових) дій 

7 2 2 3 

9 Повідомлення про 

підозру 

7 2 2 3 

10 Зупинення і закінчення 

досудового 

розслідування 

8 2 2 4 

Змістовний модуль 4. Підсудність та підготовче судове провадження. Поняття та 

особливості судового розгляду.  Виконання судових рішень  

11 Підсудність та його 

особливості 

8 2 1 5 

12 Підготовче судове 

провадження 

7 2 2 3 
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13. Поняття та особливості 

судового розгляду 

7 2 2 3 

14 Виконання судових 

рішень 

8 2 1 5 

 Змістовний модуль 5.  Провадження в суді апеляційної, касаційної  

інстанції.  Провадження у Верховному Суді України.  Провадження за 

нововиявленими обставинами. Особливості здійснення кримінального 

провадження окремих категорій справ. 

15  Провадження в суді 

апеляційної та 

касаційної інстанції.  

7 2 2 3 

16  Провадження у 

Верховному Суді 

України.  

8 2 2 4 

17 Провадження за 

нововиявленими 

обставинами 

7 2 2 3 

18 Особливості 

здійснення 

кримінального 

провадження окремих 

категорій справ 

8 2 2 4 

 Змістовний модуль 6. Міжнародні стандарти прав людини у сфері 

кримінального провадження 

19 Міжнародне 

співробітництво під 

час кримінального 

провадження. 

15 2 2 11 

20 Європейські стандарти 

забезпечення прав 

людини у 

кримінальному 

процесі. Особливості 

імплементації 

міжнародних 

стандартів 

судочинства у 

національне 

законодавство. 

15 2 2 11 

Всього за модуль 2 120 28 26 66 

Разом за курс 180 40 36 104 

 

5. Тематика практичних занять. 

Модуль I 

Тема 1. Поняття, завдання, значення та джерела кримінального процесу 

План 

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального 

провадження. 

2. Система стадій кримінального процесу. 

3. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення. 

4. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій. 
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5. Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. 

6. Джерела кримінального процесуального права України. Дія кримінального 

процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб. Застосування кримінального 

процесуального закону за аналогією. 

Тема 2. Засади  кримінально-процесуального законодавства 

План 

1. Поняття, значення та система засад кримінального провадження. 

2. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та 

невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні. 

3. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі. 

4. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Зміст і значення 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у 

кримінальному процесі. Публічність як засада кримінального провадження. 

 

Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження 

План 

1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, сторони кримінального 

провадження. 

2. Суд (суддя), присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності. 

3. Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі. 

4. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі.  

5. Слідчий, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження. 

6. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження. 

 

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі 

План 

1. Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. 

2. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація.  

3. Предмет та межі кримінального процесуального доказування. 

4. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною 

обвинувачення та стороною захисту. 

5. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. 

6. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному 

провадженні. 

7. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою. 

Тема 5. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі. Процесуальні строки і 

витрати. 

План 

1. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному провадженні. 

2. Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків. 

3. Поняття та види процесуальних витрат. 

4. Характеристика окремих видів процесуальних витрат. 

5. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному 

провадженні.  

6. Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. 

7. Процесуальний порядок пред’явлення та вирішення цивільного позову у кримінальному 

провадженні. 

8. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. 
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Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

План 

1. Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

2. Запобіжні заходи: поняття та види та їх мета. 

3. Загальний порядок застосування запобіжних заходів, їх зміна та скасування. 

4. Особисте зобов’язання та особиста порука. 

5. Застава як запобіжний захід. 

6. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. 

 

Модуль II 

Тема 7. Загальні положення досудового розслідування 

План 

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування. 

2. Початок та місце проведення досудового розслідування. 

3. Підслідність: поняття та види. 

4. Об’єднання і виділення матеріалівдосудового розслідування. 

5. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування. 

6. Розгляд клопотань під час досудового розслідування 

7. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та 

недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій 

План 

1. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій. 

2. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового 

розслідування. 

3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред’явлення для 

впізнання. 

4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку. 

5. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи. 

 

Тема 9. Повідомлення про підозру 

План 

1. Поняття та значення повідомлення особі про підозру. 

2. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру. 

3. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру. 

4. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. 

5. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

Тема 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування. 

План 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. 

2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

3. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. Форми 

закінчення досудового розслідування.  

4. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. 

5. Відкриття матеріалів іншій стороні. 

Тема 11. Підсудність та його особливості. 

План 

1. Поняття та особливості підсудності 
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2. Види підсудності у кримінальному провадженні. 

Тема 12. Підготовче судове провадження. 

План 

1. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження. 

2. Строки і порядок підготовчого судового провадження. 

3. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні. 

Тема 13. Поняття та особливості судового розгляду. 

План 

1. Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду. 

2. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика. 

3. Межі судового розгляду. 

4. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. 

5. Провадження в суді присяжних. 

Тема 14. Виконання судових рішень 

План 

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

2. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим 

рішенням. 

3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання 

вироку. 

5. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

Тема 15. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції 

План 

1. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження. 

2. Підготовка до апеляційного розгляду 

3. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.  

4. Суть, завдання і значення касаційного провадження. 

5. Строки, суб’єкти та порядок касаційного оскарження. 

6. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

7. Провадження в суді касаційної інстанції.5. Рішення суду касаційної інстанції. 

Тема 16. Провадження у Верховному Суді України.  

План 

1. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.  

2. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення та підготовка до перегляду 

судового рішення у Верховному Суді України.  

3. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.  

4. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. 

 

Тема 17. Провадження за нововиявленими обставинами. 

План 

1. Поняття, сутність і завдання здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

2. Підстави та строки здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

3. Порядок відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

4. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. 
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Тема 18. Особливості здійснення кримінального провадження окремих категорій 

справ 

План 

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження. 

2. Кримінальне провадження на підставі угод. 

3. Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення 

4. Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення. 

5. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 

6. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

Тема 19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

План 

1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час 

кримінальногопровадження. 

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення(екстрадиція). 

3. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття. 

4. Визнання та виконання вироків судів іноземних державта передача засуджених осіб. 

Тема 20. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі. 

Особливості імплементації міжнародних стандартів судочинства у національне 

законодавство. 

План 

1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства. 

2. Система захисту прав людини в ООН 

3. Система європейських стандартів забезпечення прав людини у кримінальному процесі 

України 

4. Актуальні питання та перспективи впровадження міжнародних стандартів судочинства 

у національне законодавство. 
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7. Рожнова В.В Котубей І.І Невідповідність висновків суду першоїінстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження / В.В.Рожнова, І І. Котубей -Київ: КНТ, 2015. -182 

с. 

8. Тайлієва Х.Р Використання доказів у рішеннях суду під час здійснення підготовчого 

провадження у першій інстанції /Х.Р. Тайлієва // Право і суспільство. -No 2. -2015. -С. 273 -

280.  

9. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / 

Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. -К.: Центр учбової літератури, 2015. 

-224 с. 
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10. Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному 

провадженні / А.В. Форостяний // Юридична наука. -2015. -No 3. -С. 152 -158. 

11. Кримінально-процесуальна відповідальність: монографія / Р.М.Білокінь. К.: Кафедра, 

2017. 429 с. 

12. Докази та доказування у кримінальному провадженні: навч.по-сібник / Р.І.Благута, 

Ю.В.Гуцуляк, О.М.Дуфенюк та ін. Львів:ЛьвДУВС, 2018. 272 с 

13. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин: моно-графія / А. О. Шульга; 

Донец. юрид. ін-т. КривийРіг; Харків: В деле, 2017.469 с. 

14. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримі-нальному процесі 

України: теорія і практика: монографія / О. П. Кучинська, С. В. Толокольніков; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Правова єдність;Алерта, 2017. 167 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. https://court.gov.ua/ -офіційний веб портал судової влади в Україні. 

2. http://www.gp.gov.ua –офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. 

3. http://www.minjust.gov.ua –Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. 

4. http://www.mvs.gov.ua –офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. 

5. http://www.nbuv.gov.ua –сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

6. http://www.reyestr.court.gov.ua –єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

7. http://zakon5.rada.gov.ua/laws -Законодавство України 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права 

тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до екзамену. 

Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини 

заняття дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії 

поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про 

індивідуальних графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 

«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі 

змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної 

роботи, виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та 

фальсифікація результатів, списування, хабарництво.  

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
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Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на 

засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

    

 

Розподіл балів 

 

Види контролю Кількість Бали 
Загальна кількість 

балів 

Робота на практичному занятті 20 2 до 40 

Індивідуальне завдання  2 5 до 10 

Самостійна робота:1  1 15 до 15 

Підсумкова контрольна робота 2 5 до 10 

Усього   до 75 

Екзамен:   до 25 

Разом:   до 100 

 

 
1 Самостійна робота є обов’язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не виконав самостійну 

роботу до екзамену не допускається.  


