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Силабус навчальної дисципліни  

«МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ  

ДОКУМЕНТІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ»  
  

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність  

Галузь знань: 26 Цивільна безпека   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Науково обґрунтовані методики складання процесуальних 

документів на різних стадіях кримінального провадження  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Метою дисципліни є надбання студентами фундаментальних 

знань у галузі кримінального процесу, отримання навичок і вмінь у 

сфері охорони та захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

громадян шляхом оволодіння методикою оформлення прийнятих 

процесуальних рішень.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

- знати методики складання різних видів процесуальних 

документів;  

- застосовувати кримінальне процесуальне законодавство при 

складання процесуальних документів;  

- аналізувати процесуальні документи в кримінальному 

провадженні.   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

- здатність проведення досліджень, уміння грамотно і 

точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним 

чином їх обґрунтовувати та оформлювати у процесуальних 

документах; - здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти;  

- здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності на основі запропонованих методик 

складання процесуальних документів.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   

1. Теорія складання процесуальних документів.  

2. Основи документальної фіксації проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

3. Складання процесуальних документів на початку 

досудового розслідування.  

4. Складання протоколів слідчих (розшукових) дій.  

5. Процесуальне оформлення рішень слідчого та прокурора.  

6. Складання процесуальних документів по закінченню 

досудового розслідування.  

7. Складання процесуальних документів у судових стадіях 

кримінального процесу.  

Види занять: лекції, практичні заняття  

 Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики. Форми навчання: очна,  

дистанційна  

Пререквізити  Кримінальне право, Кримінальний процес, Ділова українська мова  

Пореквізити  -  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

1. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні: 

наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. Ред.. М.А.  

Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 546 с. 

2. Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики 

переконання): практичний посібник. – Київ: ВД «Дакор», 2017. – 

608 с.  

3. Організація професійної діяльності юриста: теорія і практика: 

[Пер. з 2-го англ. вид. ] / [Ф. Бойл, Д. Каппс, Ф. Плауден, К. 

Сендфорд; наук. ред. пер. В.І. Андрейцев]. – К.: Знання, 2006. – 478 

с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

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: к.ю.н. Профайл 

викладача:  

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

ribikova-anna-volodimirivna  

Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: hanna.rybikova@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 1-448   

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  Код класу epkqh54  
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