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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 Практичне заняття 2 год. 

 

План 

 

1. Особливості використання спеціальних знань, технічних засобів та 

відеоконференцзв’язку у доказуванні. 

2. Проблемні питання використання результатів оперативно-розшукової 

діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

3. Особливості доказування  злочинів, вчинених у співучасті,  

неповнолітніми, неосудною та обмежено осудною особою. 

4. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів. 

Правило «отруєного дерева» в кримінальному судочинстві України.  

5. Проблеми предмету та меж доказування, його процесуального порядку. 

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 

 

Завдання 1: проаналізувати норми із закону про кримінальну 

відповідальність, якими передбачається кримінальна відповідальність за 

умисне заподіяння легких, середньої тяжкості і тяжких тілесних 

ушкоджень. Проаналізувати Правила судово-медичного визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом МОЗ №6 від 17.01.1995 

року „Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”. 

 Викласти в зошитах для підготовки до практичних занять, яким 

чином на вашу думку потрібно доказувати в кримінальному провадженні 

певний ступінь завданих тілесних ушкоджень. 

Завдання 2: проаналізувати ст. ст. 91, 485, 487, 505 КПК. Скласти 

порівняльну таблицю, в якій відобразити наочно, якими саме обставинами 

доповнюється перелік обставин, що підлягають доказуванню у випадку 

розслідування суспільно небезпечного діяння, вчиненого неповнолітньою, 

неосудною та обмежено осудною особою. 

2. Вирішення практичної ситуації: 

 

1. У кримінальному провадженні встановлено наступне: 

11 травня 2011 року в період часу з 15 годин 10 хвилин до 17 годин 30 

хвилин на залізничному полотні західної горловини станції „Войцехово” 

Придніпровської залізниці в Ленінському районі м. Дніпропетровська гр-ни 

Утка П.П., Деренко А.А. і Гопна Л.Л., увійшовши в попередню злочинну 

змову, спрямовану на таємне викрадення чужого майна, таємно викрали, 
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належні Придніпровській залізниці, залізничні протиугони в кількості 80 

одиниць, чим завдали матеріальної шкоди Придніпровській залізниці на 

загальну суму 840 гривень 22 копійки. 

Під час допиту підозрюваного Деренка А.А., останній мав дуже 

пригнічений вигляд, психологічно був помітно замкнений у собі, не давав 

на питання слідчого з першого разу зрозумілих і чітких відповідей і 

пояснив, що дійсну військову службу в лавах Збройних Сил України він не 

проходив, бо є інвалідом 2-ї групи з дитинства безстроково та знаходиться 

під наглядом у лікаря психіатра за місцем проживання з діагнозом 

„Олігофренія”. 

Завдання:  

1. Відповісти на питання: 

- які особливості проведення допиту підозрюваного при повідомленні 

ним слідчому зазначених відомостей? 

- які процесуальні рішення можуть бути прийняті в зв’язку з 

результатом допиту підозрюваного? 

2. Скласти необхідні процесуальні документи з метою встановлення 

осудності Деренка А.А. 

Слухачі, у ході підготовки до практичного завдання опрацюють норми 

Кримінального процесуального кодексу, що стосуються правил 

доказування. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: засвоїти основні поняття, 

терміни та категорії, що підлягають засвоєнню, вільно володіти 

кваліфікуючими ознаками різної категорії злочинів, використовувати ці 

знання при плануванні і проведенні слідчих дій.  

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: знати 

наукові погляди щодо доказів та їх джерел, визначити основні проблемні 

питання, які виникають на практиці під час кримінального провадження.  

 

Рекомендована література до Теми 4: 

 

1. Білоусов О.І. Оцінка окремих джерел доказів у кримінальному 

судочинстві: Посібн. для слідчих і суддів. — К., 1996. 

2. Гмирко В.П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна 

парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: 

[монографія] Валерій Петрович Гмирко. - Дніпропетровськ: Академія 

митної служби України, 2010. 

3. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-

процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. 

— 2003. — № 1. 

4. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности 

доказательств в уголовном процессе. — Харьков, 2004. 
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5. Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: 

Підручник. — К., 2006. 

6. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI // Голос України. – 19 травня 2012. – № 90-91.  

Кримінально-процесуальний кодекс Україні : Закон України від 28.12.1960 

№ 1001-05 // Відомості Верховної Ради. – 1961. – № 2. – Ст. 15. 

8. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. — Харків, 

2007. 

9. Савонюк Р.Ю. Доказування в досудовому слідстві: навч. посібник. – 

Сімферополь, 2004. 

10. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування: Монографія. — К., 2005. 

 

ТЕМА 7 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Практичне заняття 4 год. 

 

План 

 

1. Співвідношення примусу, регламентованого в кримінальному 

процесуальному законі, з примусом регламентованим законодавством про 

діяльність поліції, у кримінальному провадженні.  

1.1. Аналіз Закону України «Про Національну поліцію». 

1.2. Порівняльний аналіз законодавства держав сталої демократії: 1) 

ФРН: Закон про завдання і повноваження Баварської державної поліції від 

14 вересня 1990 року; 2) Закон Королівства Бельгії про діяльність поліції від 

5 серпня 1992 року.  

1.3. Порівняльний аналіз законодавства держав «молодої» демократії: 

1) Закон Республіки Польща про поліцію від 6 квітня 1990 року; 2) Закон 

Чеської Республіки про поліцію громадян від 6 грудня 1991 року; 3) Закон 

Чеської Республіки про поліцію Чеської Республіки від 17 липня 2008 року; 

4) Закон Республіки Словенія про поліцію від 1998 року. 

2. Аналіз вимог Європейської  Конвенції з прав людини, рішень 

Європейського суду та Європейської комісії з прав людини щодо 

дотримання прав людини при затриманні й взятті під варту.  

3. Урахування практики Європейського суду з прав людини при 

застосуванні кримінального процесуального законодавства України в 

частині затримання й взяття під варту.  

 

1. Аналіз нормативного матеріалу: 
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Завдання 1: знайти в Єдиному реєстрі судових рішень вирок 

Ковпаківського районного суду м. Суми від 12 червня 2014 року за ч. 2 

ст. 162, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК України (Справа № 592/2136/14-к) та 

проаналізувати його. Відповісти на питання: 1) у чому полягають і чим 

доводяться фактичні обставини незаконного проведення обшуку 

приміщення кафе ІНФОРМАЦІЯ 4? 2)  у чому полягають і чим доводяться 

фактичні обставини завідомо незаконного затримання працівниками міліції 

ОСОБИ 9? 3) аргументувати правову позицію з приводу достатності / 

недостатності примусових заходів, передбачених Законом України «Про 

Національну поліцію» (Превентивні поліцейські заходи) для виконання 

завдань поліції; 4) чи бували Ви в слідчих ситуаціях, коли кримінальний 

процесуальний закон не передбачав можливості застосування примусових 

заходів, але потреба в застосуванні примусу була наявною? 

Завдання 2: проаналізувати рішення Європейського суду з прав 

людини у справі «Солдатенко проти України». Відповісти на питання: 

1) чому ЄСПЛ відхилив аргументи і заперечення Уряду; 2) якими є 

фактичні обставини порушення ст.13 Конвенції? 3) якими є фактичні 

обставини порушення п.1 (f) ст.5 Конвенції? 4) якими є фактичні обставини 

порушення п.4 ст.5 Конвенції? 

Завдання 3: проаналізувати рішення Європейського суду з прав 

людини у справі «Фахріє Чалішкан проти Туреччини». Що має зробити 

слідчий у разі отримання ляпаса від підозрюваного? Доповісти кримінальні 

процесуальні наслідки такої обставини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені: засвоїти підстави і межі 

застосування примусу за практикою ЄСПЛ та національним законодавством 

України, детально розібрати підстави затримання, умови затримання, 

судову практику щодо притягнення до відповідальності посадових осіб у 

разі незаконного затримання.  

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: знати 

види примусових заходів, превентивні поліцейські заходи, вміння їх 

застосування в кримінальному процесі, виявляти прогалини в регламентації 

законодавством в Україні кримінального процесуального та поліцейського 

примусу та способи їх усунення. 

 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

 

1. Про попереднє ув’язнення [Текст] : Закон України від 30.06.1993 р. 

// Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

[Текст] // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 13. - Ст. 270. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_850/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#850
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910719/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910719
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1992/ed_2014_06_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1992
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3. Рішення Конституційного Суду України від 08.07.2003 р. по справі 

за конституційним поданням 50 народних депутатів України про 

відповідність Конституції України (конституційність) положень ст. 150 

Кримінально-процесуального кодексу України щодо тяжкості злочину 

(справ про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного 

заходу) [Текст] // Вісн. Конституц. Суду України. - 2003. - № 3. - С. 34. 

4. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку 

застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та 

судового провадження відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України» від 04.04.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://sc.gov.ua/uа/2013_rik.html. 

5. Інформаційний лист «Про деякі питання здійснення слідчим суддею 

суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження» від 5.04.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст] / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. 

Захарченко. - X.: Одіссей, 2013. - С. 322-421. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар [Текст]: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. 

Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Т. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : 

Право, 2012. - С. 367-525. 

8. Александров, А. С. Домашний арест как мера пресечения в 

уголовном процессе [Текст] / А. С. Александров // Уголов. право. - 2012. - 

№ 2. - С. 82-89. 

9. Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи на стадії 

досудового розслідування [Текст] : метод, матеріал. - К. : American Bar 

Association, 2012. - 67 с. 

10. Верхогляд-Герасименко, О. В. Забезпечення майнових прав особи 

при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу [Текст]: 

монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. - X. : Юрайт, 2012. - 216 с. 

11. Вільгушинський, М. Й. До питання застосування домашнього 

арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України [Текст] / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2012. - № 11. - 

С. 9-13. 

12. Грошевой, Ю. М. Меры обеспечения уголовного производства в 

новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения [Текст] / Ю. 

М. Грошевой, О. Г. Шило // Уголов. судопроизводство. - 2013. - № 1. - С. 

19-22. 

13. Гультай, П. М. Роль прокурора в механізмі застосування 

запобіжних заходів у досудо- вому кримінальному провадженні [Текст] / П. 

М. Гультай // Часоп. Київ, ун-ту права. — 2012. — №3.-С. 338-342. 

http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html
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14. Левендаренко, О. Передання неповнолітнього підозрюваного й 

обвинуваченого під нагляд у системі запобіжних заходів [Текст] / О. 

Левендаренко // Підприємництво, госп-во і право,-2013.-№ 1.-С. 126-130. 

15. Попелюшко, В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: 

поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування [Текст] / В. О. 

Попелюшко // Адвокат. - 2012. - № 9. - С. 4-6. 

16. Смоков, С. М. Гарантії застосування заходів процесуального 

примусу у кримінальному судочинстві України [Текст] / С. М. Смоков, К. Г. 

Горелкіна. - Одеса : Астропринт, 2012. - 148 с. 

17. Уваров, В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в 

контексті міжнародних стандартів [Текст] / В. Г. Уваров // Право і 

суспільство. - 2012. - № 2. - С. 294-297. 

18. Удалова, Л. Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше 

майно обвинуваченого [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, І. Й. Гаюр. - К. 

: КНТ, 2012. - 168 с. 

19. Фаринник, В. Особливості застосування деяких заходів 

забезпечення кримінального провадження [Текст] / В. Фаринник // Юрид. 

вісн. України. - 2012. - № 35. - С. 4. 

20. Фаринник, В. Особливості застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні [Текст] / В. Фаринник // Юрид. вісн. України. - 

2012. - 22-28 верес. (№ 38). - С.4. 

 

 

 

 

2. Теми  семінарських занять 

 

 

ТЕМА 2. ГАРАНТІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Семінарське заняття 2 год. 

 

План 

 

1. Правовий статус учасника кримінального процесу як гарантія 

забезпечення прав і свобод особи в кримінальному судочинстві. 

2. Змагальність як засіб забезпечення прав та свобод учасників 

кримінального судочинства.  

3. Забезпечення права на захист. Обов’язок службових осіб, які 

здійснюють кримінальне судочинство, роз’яснити його учасникам їх права 

та обов’язки. «Лист про права». 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття гарантії в кримінального судочинства. Роль гарантій 
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кримінального судочинства у забезпеченні прав і свобод учасників 

кримінального судочинства. Система гарантій кримінального судочинства. 

Поняття та роль прокурорського нагляду та судового контролю у 

кримінальному судочинстві. Права та обов’язки прокурора під час 

здійснення нагляду. Повноваження слідчого судді щодо здійснення 

судового контролю. Відмінності прокурорського нагляду та судового 

контролю. Поняття процесуального статусу учасника кримінального 

процесу. Важливість своєчасного надання особі правового статусу учасника 

кримінального судочинства. Вплив засад публічності та диспозитивності на 

права та обов’язки учасників кримінального судочинства. Дія засади 

змагальності на досудовій та судовій стадії процесу щодо забезпечення прав 

та інтересів заінтересованих учасників кримінального процесу. Поняття 

засади забезпечення права на захист, її значення для забезпечення прав і 

свобод людини в кримінальному судочинстві.  

 

Рекомендована література до теми 2:  

 

1. Басиста, І. В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування: монографія /1. В. Басиста. - Івано-Франківськ : 

Тіповіт, 2011 —532с . 

2. Біленко, Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника 

згідно з новим КПК України / Б. Біленко // Юрид. журн. - 2012. - № 9. - С. 

77. 

3. Городовенко, В. В. Принципи судової влади: монографія / В.В. 

Городовенко. - X. : Право, 2012.-448 с. 

4. Ковальова, Н. В. Правозахисна діяльність прокурора і суду на 

досудовому слідстві [Текст] / Н. В. Ковальова//Вісн. Луган. держ. ун-ту 

внутр. справ. -2012. -№ 1. - С. 255-263. 

5. Кучинська, О. Забезпечення права на захист та кваліфіковану 

правову допомогу в кримінальному провадженні  / Оксана Кучинська // 

Юрид. Україна. - 2012. - № 4. -C. 65-69. 

6. Лапкін, А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних 

інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України 

[Текст]:монографія / А. В. Лапкін. -X.: Право, 2012. - 263 с. 

7. Спусканюк, Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового 

розслідування у зв’язку з реформуванням кримінально-процесуального 

законодавства України [Текст] / Ю. Спусканюк // Вісн. прокуратури. - 2012. 

- № 7. - С. 89-92. 

8. Туманянц, А. Р. Следственный судья как субъект уголовной 

процессуальной деятельности   / А. Р. Туманянц // 

Уголов.судопроизводство. - 2013. - № 1. — С. 11-15. 

9. Удалова, Л. Д. Суд як суб’єкт кримінально-

процесуальногодоказування: монографія / Л. Д. Удалова, В. Я. Корсун. - К. : 

Скіф, 2012. - 166 с. 
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10. Юрчишин, В. М. Відносини прокурора із захисником у 

досудовому розслідуванні за новим КПК України [Текст] / В. М. Юрчишин 

// Адвокат. -2012. - № 9. - С. 19-22. 

11. Юрчишин, В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування 

[Текст] / В. М. Юрчишин // Адвокат. - 2012. - № 7. - С. 26-30. 

 

 

 

ТЕМА 5. СЛІДЧІ ТА СУДОВІ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ  

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття та ознаки слідчих та судових помилок 

2. Класифікація слідчих помилок.  

3. Класифікація судових помилок. 

4. Слідчі та судові помилки під час провадження слідчих дій, а також 

допущення помилок у разі прийняття процесуальних рішень. Їх наслідки. 

5. Слідчі та судові помилки пов’язані з неправильною кваліфікацією 

суспільно небезпечного діяння вчиненого підозрюваною особою. Їх 

наслідки. 

6. Слідчі та судові помилки, що можуть бути усунуті та такі що не 

усуваються. Наслідки, що тягнуть за собою ті чи інші слідчі чи судові 

помилки.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття помилки, поняття судових та слідчих помилок, поняття і 

відмінності предметно-практичних та й інтелектуально-логічних слідчих та 

судових помилок. Класифікація слідчих та судових помилок. Класифікатори 

які застосовуються в теоретичних дослідженнях для їх класифікації. 

Теоретичні розробки щодо наукової дискусії про навмисність чи 

ненавмисність дії яка спричинила слідчу чи судову помилку. Слідчі та 

судові помилки пов’язані з неправильною кваліфікацією, помилки в оцінці 

доказів, ненавмисне порушення кримінального процесуального закону, 

помилки при провадженні слідчих дій. Права та обов’язки прокурора щодо 

виявлення та усунення слідчих та судових помилок в кримінальному 

процесі України. Права та обов’язки Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя 

щодо виявлення та усунення  слідчих та судових помилок в кримінальному 

процесі України. Права та обов’язки вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду України щодо 

виявлення та усунення слідчих та судових помилок в кримінальному 
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процесі України. Права та обов’язки окремих учасників кримінального 

судочинства, які заінтересовані в прийнятті законного рішення, щодо 

виявлення та усунення слідчих та судових помилок. 

 

Рекомендована література до теми 5:  

 

1. Актуальні питання розслідування злочинів / уклад. Л. М. Кирій / 

МВС України. – К., 2013. – 253 с. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : 

прийнята 4 лист. 1950 р. // Права людини і професійні стандарти для 

юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ : 

Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. - С. 212-229. 

3. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI // Голос України. – 19 травня 2012. – № 90-91.  

Кримінально-процесуальний кодекс Україні : Закон України від 28.12.1960 

№ 1001-05 // Відомості Верховної Ради. – 1961. – № 2. – Ст. 15. 

5. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник / Л. М. Лобойко. – 

К.: Істина, 2014. – 432 с. 

6. Правові та організаційні питання освідування / Є. Д. Лук’янчиков, 

Б. Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11) : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n1/15lydopo.pdf. 

7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини : Закон України від 23 лют. 2006 р. // Відомості 

Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260. 

8. Проблеми нормативного регулювання та практики проведення 

обшуку під час кримінального провадження / О. В. Капліна // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – 

№ 2(12) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles 

/2015/n2/15kovckp.pdf. 

9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Артіко проти 

Італії від 13 травня 1980 р. // Европейский суд по правам человека. 

Избранные решения: В 2 т. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – Т.1.  

10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Ґейсегем 

проти Бельгії від 21 січня 1999 р. // Практика Європейського суду з прав 

людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 2. – К.: Український центр 

правничих студій, 1999.  

11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Пакеллі 

проти Німеччини від 25 квітня 1983 р. // Практика Європейського суду з 

прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 3. – К.: Український центр 

правничих студій, 1999. 

http://lj.oa.edu.ua/articles%20/2015/n2/15kovckp.pdf
http://lj.oa.edu.ua/articles%20/2015/n2/15kovckp.pdf
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12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Балицький 

проти України від 03 листопада 2011 року [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : р.http://court.gov.ua/sud0190/about/sudova_praktyka/BALITSKIY/ 

13. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Бортник 

проти України від 27 січня 2011 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://hr-lawyers.org/index.php?id=1296575940 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні кримінального процесуального  
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні кримінального процесуального законодавства, теорії 
та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


