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Силабус навчальної дисципліни  

«НАВЧАЛЬНИЙ СУДОВИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»  
  

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність   Галузь 

знань: 26 Цивільна безпека   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити / 90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Процедура та особливості судового провадження на кожній із 

стадій судового кримінального процесу.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з 

теорії та практики науково-методичного забезпечення навчального 

судового кримінального процесу.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

– вивчення та засвоєння основних функцій науково-

методичного забезпечення кримінального провадження під час 

судового розгляду;  

– вивчення та засвоєння структури і функціонування засобів 

пізнання в кримінальному процесі під час судового розгляду.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності:  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;   

- здатність приймати обґрунтовані рішення;   

- здатність працювати в команді;  

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   

1. Особливості провадження у суді першої інстанції.  

2. Особливості провадження у суді апеляційної інстанції.  

3. Особливості провадження у суді касаційної інстанції.  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали.  

Форми навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Кримінальний процес, кримінальне право, особливості складання 

процесуальних документів у кримінальному праві  

Пореквізити  Порівняльне правознавство, адвокатська техніка, практика 

Європейського суду з прав людини  



Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ  

1. Курс лекцій з кримінального процесуального права України: 

навч. посіб. / Ю.О. Ланцедова; за наук. ред. О.А. Кириченко. – 

Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 328 с.  

 2. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і  
Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О.  

Савицький,          О.Ю. Хабло. – [3-тє вид., доповн. і перероб]. – К:  

Скіф, 2013. – 250 с.  

3. Удалова Л. Д. Надання свідку правової допомоги у 

кримінальному процесі: монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Панчук. 

– К.: КНТ, 2014. – 160 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ ЛАНЦЕДОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

Посада:   

 

Вчений ступінь:   

Профайл викладача:  
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/1012- 

lantsedova-yuliya-oleksandrivna  
Тел.: 044 406 70 15 E-mail:   

Робоче місце: 1-448  

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  https://scholar.google.com/citations?user=eaqtlq8AAAAJ&hl=en 

Код класу в Google Classroom: ti4apxb  

  

 Розробник                   Ланцедова Ю.О.  

Завідувач кафедри                           Лихова С.Я.  
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