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дисципліни
Викладачі

Контактна
інформація та
науковий
профіль
викладача
Інформаційні
ресурси

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Лекції, семінари, консультації, екзамен:
Волкотруб Сергій Григорович - доцент кафедри кримінального права та
процесу, кандидат юридичних наук, доцент
(http://old.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13)
Волкотруб Сергій Григорович
Профілі в наукових базах даних:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8791-4144
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ADXAhxoAAAAJ

Тел.: 0672782674 (робочі дні з 09.00 до 17.00)

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівска, 57
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю у робочі дні з 9.00 до
17.00
Консультації
Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно з затвердженим
розкладом.
Опис навчальної дисципліни
Загальні компетентності
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
Програмні
компетентності, діяльності.
які здобуваються ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні (фахові) компетентності
під час вивчення
СК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань
навчальної
міжнародного права, національного права України та інших держав;
дисципліни
визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або
зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.

Результати
навчання

ПРН-10. Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання
міжнародного договору або вчинення іншої дії дипломатичного або
міжнародно-правового
характеру,
прийняття
внутрішньодержавних
нормативно-правових актів
ПРН-13. Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародноправових явищ і процесів
ПРН-15. Уміння готувати проекти необхідних актів в рамках реалізації норм
міжнародного і національного права відповідно до правового висновку,
зробленого в різних правових ситуаціях.

Обов’язкова навчальна дисципліна, курс навчання – 3-й, семестр – 5-й.
Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні володіти
Місце дисципліни знаннями навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Кримінальне
в логічній схемі
право».
Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого
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вивчення дисциплін: Порівняльне кримінальне право і процес, Адвокатура в
Україні та інших правових системах, Основи адвокатської діяльності
Обсяг навчальної 3,5 кредити ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи – 59 годин,
лекційних - 26 годин, семінарських - 20 годин.
дисципліни
Форма навчання Денна
Тижневе
навантаження

3 год (1 чи 2 лекції або семінарських заняття згідно з розкладом), 3 год.
самостійної роботи на тиждень

Мова викладання українська
Формат
навчальної
дисципліни

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, екзамен.
Онлайн/офлайн: лекції, консультації.
Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний
формат вивчення навчальної дисципліни

Необхідне
обладнання

Мультимедійний проектор, комп’ютер.
Години
(лек. / сем. /
СРС)

2/2/6

2/2/6

Зміст
навчальної
дисципліни

2/2/6

2/2/7

2/2/6

Тема

Завдання

Поняття та загальні
Тести, дискусійні
положення доктрини
питання та кейси,
кримінального
індивідуальні
процесу.
завдання, практичні
Кримінальне
завдання із
процесуальне
використанням ІКТ
законодавство
Засади
Тести, дискусійні
кримінального
питання та кейси,
провадження
індивідуальні
завдання, практичні
завдання із
використанням ІКТ
Суб’єкти
Тести, дискусійні
кримінального
питання та кейси,
процесу
індивідуальні
завдання, практичні
завдання із
використанням ІКТ
Тести, дискусійні
питання та кейси,
Доказування у
індивідуальні
кримінальному
завдання, практичні
провадженні
завдання із
використанням ІКТ
Тести, дискусійні
питання та кейси,
Заходи забезпечення індивідуальні
кримінального
завдання, практичні
провадження
завдання із
використанням ІКТ
Досудове
розслідування
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Тести, дискусійні
питання та кейси,

Максимальна
кількість балів

Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2

Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2
Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2
Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2

Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2
Лекція – 0,8
Семінарське

індивідуальні
завдання, практичні
завдання із
використанням ІКТ

4/2/5

2/2/7

4/2/5

Тести, дискусійні
питання та кейси,
Судовий
розгляд індивідуальні
кримінальних
завдання, практичні
проваджень
завдання із
використанням ІКТ
Тести, дискусійні
Перевірочні стадії питання та кейси,
кримінального
індивідуальні
судочинства
та завдання, практичні
виконання судових завдання із
рішень
використанням ІКТ

4/2/5
Особливі порядки
кримінального
провадження

Тести, дискусійні
питання та кейси,
індивідуальні
завдання, практичні
завдання із
використанням ІКТ

заняття – 5
СРС –2

Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2

Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2

Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2

2/2/6
Тести, дискусійні
питання та кейси,
Міжнародне
індивідуальні
співробітництва в
завдання, практичні
сфері кримінального
завдання із
судочинства
використанням ІКТ

https://zakon.rada.gov.ua/
http://mon.gov.ua
http://disser.com.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
Рекомендовані
https://nrfu.org.ua/
Інтернет джерела
для самостійної
https://www.scopus.com
роботи
http://uincit.uran.ua/
https://www.webofscience.com
http://www.freefullpdf.com/
https://www.base-search.net/
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Лекція – 0,8
Семінарське
заняття – 5
СРС –2

Інформаційно-пошукова
система
«Законодавство України»
Веб-сайт Міністерства освіти і науки
України
База даних дисертацій та авторефератів
База даних Національної бібліотеки
України імені Вернадського
Веб-сайт
Національного
фонду
досліджень України
Наукометрична база даних Scopus
Система наукометричного моніторингу
суб’єктів наукової діяльності України
Наукометрична база даних Web of
Science
База даних наукових публікацій
Bielefeld Academic Search Engine
пошукова система академічних веб-

ресурсів
https://doaj.org/
Онлайн-каталог високоякісних журналів
з відкритим доступом
https://www.lib.umich.edu/
Бібліотека Мічиганського університету
https://www.worldcat.org/search
Бібліотечний каталог, який допомагає
знаходити бібліотечні матеріали в
Інтернеті
Під час лекційних занять застосовуються:
1) традиційний усний виклад змісту теми;
2) створення проблемних ситуацій;
3) видача випереджальних завдань до лекції;
4) слайдова презентація;
5) експрес-опитування, діалог, дискусія;
6) методи активного слухання та методи зворотного зв’язку.
На семінарських та практичних заняттях застосовуються:
1) дискусійне обговорення проблемних питань;
2) вирішення ситуаційних завдань та кейсів із застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
3) аналіз джерел національного та міжнародного права з урахуванням їх
юридичної сили;
4) моделювання організації та проведення навчальних занять із
Методи навчання
застосуванням сучасних інформаційних технологій;
та форми
5) методи активного слухання, диференціації та методи рефлексії.
поточного
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може
контролю
проводитися у формах:
1) усне або електронне (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів
щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції;
2) усне або електронне (у тому числі тестове) опитування на
семінарських заняттях;
3) виконання практичних завдань із застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
4) складання та обговорення окремих процесуальних документів за
ситуаційними завданнями;
5) обговорення змодельованої частини організації та проведення
навчальних занять із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
6) захист підготовленої презентації;
7) обговорення виявлених колізії, прогалини, інших недоліків правового
регулювання у джерелах національного та міжнародного права.

Політика щодо
дедлайнів та
перескладання

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку,
визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП,
затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14,
введеним
в
дію
наказом
від
06.06.2017
р.
№
279/17
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами, внесеними у 2020
році.
Перескладання лекції: виконання завдання із використанням сучасних
інформаційних технологій за темою пропущеної лекції.
Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання тестових
завдань, виконання практичних завдань із застосуванням інформаційних
технологій.

Підсумковий
контроль

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних
матеріалах дисципліни.

Критерії

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене
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оцінювання

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію
наказом
від
06.06.2017
р.
№
279/17
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами від 2020 року.
2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої
діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті
управління
та
права
наказом
від
19.02.2019
р.
№74/19
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf)

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науковоПорядок
практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію
отримання
додаткових балів наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною.
Політика
академічної
доброчесності

Розділ
«Академічна
доброчесність»
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

Політика
врегулювання
конфліктів

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27
травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р.
№ 201/20. (http://www.univer.km.ua/)

на

сайті

Університету

1)
Під час аудиторних занять, консультацій.
2)
За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної
Зворотній зв’язок
дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в
університеті.

Обліковий обсяг 0,27 ум.др.арк.
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