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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ» 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 
 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Предмет вивчення складають актуальні науково-методичні 

розробки в сфері кримінального процесу, що стосуються 

проведення стадії досудового розслідування. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Складність завдань, що вирішуються на стадії досудового 

розслідування вимагають знань належного науково-методичного 

забезпечення з метою ефективного проведення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- запам’ятати підходи до науково-методичного забезпечення 

досудового розслідування; 

- знати особливості наукового забезпечення досудового 

розслідування; 

- аналізувати методичне забезпечення досудового розслідування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- знання та розуміння проблем науково-методичного забезпечення 

досудового розслідування; 

- формування вміння застосовувати досягнення науки у сфері 

проведення досудового розслідування; 

- здатність використовувати світовий досвід у сфері проведення 

досудового розслідування; 

- здатність застосовувати методики проведення досудового 

розслідування. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 



 

 
 

 Поняття і основні ознаки науково-методичного забезпечення 

досудового розслідування. 

Завдання науково-методичного забезпечення досудового 

розслідування. 

Основні складові науково-методичного забезпечення досудового 

розслідування. 

Принципи науково-методичного забезпечення досудового 

розслідування. 

Види занять: лекції, практичні заняття 
Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Теорія держави і права, Кримінальне право, Кримінальний процес 

Пореквізити Актуальні проблеми кримінального процесу 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

1. Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми 

теорії та практики: зб. тез доповідей V Всеукр. наук. практ. конф. 

(Київ, 8 липня, 2016 року). – К. Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 

314 с. 

2. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. 

Розслідування окремих видів злочинів : посібник / О.О. Алєксєєв, 

В.К. Весельський, В.В. Пясковський.- К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. – 278с. 

3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 

16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Кримінального права і процесу 

Факультет Юридичний 



 

 
 

Викладач(і) ПІБ: РИБІКОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

 

Посада: доцент 
Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/525- 

ribikova-anna-volodimirivna Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: arybikova@ukr.net 

Робоче місце: 1-448 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom: sbokc67 
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