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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих  

(розшукових) дій 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- засоби збирання доказів стороною захисту у кримінальному 

провадженні;  

- адвокатський запит як засіб збирання фактичних даних у 

кримінальному провадженні. 

2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 1 

10.11.2015 року до адвоката Бушенка П.С. звернувся за правовою 

допомогою гр-н Манжула Олександр Володимирович, 1980 р.н., який 

повідомив, що його декілька разів викликали до слідчого Соборного районного 

відділення поліції м. Дніпропетровська. Під час спілкувань із слідчим йому 

стало відомо, що він запідозрений у пограбуванні якогось ювеліра 01.11.2015 

року поблизу буд. № 2 по вул. Гоголя в м. Дніпропетровську. Зі слів слідчого, 

найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні цього 

кримінального правопорушення. 

Зв’язавшись із слідчим, адвокат вияснив, що через декілька днів Манжулі 

О.В. дійсно буде повідомлено про підозру. 

Уклавши з Манжулою О.В. договір про надання правової допомоги, 

адвокат Бушенко П.С. спершу вирішив зібрати відомості, які характеризують 

особистість Манжули О.В., для чого направив у різні інстанції адвокатські 

запити.  

Завдання:  

1) скласти адвокатський запит на отримання характеристики за місцем 

проживання Манжули О.В.  

 

Практичне заняття № 2 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного адвокатського запиту.  

2. Обговорення питань: 

- захисна діяльність при повідомленні про підозру; 

- показання підозрюваного як засіб захисту.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 
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Увідна 2 

Із повідомлення про підозру, врученого Манжулі О.В., випливає, що він 

01.11.2015 року близько 9 год. при вході в під’їзд будинку № 2 по вул. Гоголя в 

м. Дніпропетровську зустрів Заваду О.О. і, завдавши йому удар кулаком в 

обличчя, відкрито викрав у потерпілого різноманітні ювелірні прикраси 

загальною вартістю 10 тис. грн. Внаслідок нанесеного удару Заваді О.О. 

заподіяні легкі тілесні ушкодження, які не призвели до короткочасного розладу 

здоров’я або короткочасної втрати працездатності.  

Дії Манжули О.В. слідчий кваліфікував за ч. 2 ст. 186 КК України.  

Під час допиту як підозрюваного Манжула О.В. свою причетність до 

вчинення злочину щодо Завади О.О. заперечував, заявляючи, що у зазначений 

час перебував за місцем свого проживання і цей факт можуть підтвердити його 

дружина та матір.  

Виходячи з цих показань Манжули О.В., адвокат Бушенко П.С. звернувся 

до слідчого з письмовим клопотанням про виклик і допит як свідків матері та 

дружини Манжули О.В., а також проведення установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу - належного Манжулі О.В. мобільного телефону в 

день вчинення пограбування Завади О.О.  

Завдання:  

1) скласти клопотання про проведення цих слідчих (розшукових) дій.  

 

Практичне заняття № 3 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про допит свідків, установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

2. Обговорення питань: 

- участь захисника під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 3 

Наступного дня підозрюваний Манжула О.В. та його захисник Бушенко 

П.С. знову були викликані до слідчого, який пред’явив підозрюваному ухвалу 

слідчого судді про проведення обшуку за його місцем проживання. Після цього 

слідчий, двоє понятих та четверо працівників карного розшуку разом з 

Бушенком П.С. і Манжулою О.В. прибули до місця проживання останнього.  

Під час проведення обшуку в однокімнатній квартирі Манжули О.В., 

один із працівників карного розшуку у тумбочці в кімнаті виявив плетений 

ланцюжок довжиною 30 см із металу жовтого кольору з биркою, на якій була 

позначка „583 проба”. Ознайомившись з протоколом обшуку, адвокат Бушенко 

П.С. в заключній його частині зазначив: „Обшук проведений з грубим 

порушенням вимог КПК України, що ставить під сумнів достовірність 
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результатів цієї слідчої (розшукової) дії. Факти цих порушень будуть викладені 

мною в окремому документі”. 

У своєму запереченні щодо порядку проведення обшуку, адвокат 

Бушенко П.С. зазначив: 

1) слідчий, достовірно знаючи про те, що обшук буде здійснюватись в 

однокімнатній квартирі, неправомірно залучив до його проведення чотирьох 

працівників карного розшуку, а сам відсторонився від пошукових дій; 

2) працівники карного розшуку здійснювали пошукові дії одночасно у 

всіх приміщеннях квартири; 

3) поняті під час обшуку знаходились у загальному коридорі квартири, у 

зв’язку з чим не мали можливості спостерігати за діями кожного із працівників 

карного розшуку; 

4) підозрюваний Манжула О.В. був позбавлений можливості 

контролювати дії працівників поліції, оскільки разом з понятими перебував у 

загальному коридорі квартири. 

Підготовлене заперечення адвокат направив слідчому для приєднання до 

матеріалів досудового розслідування. 

Завдання:  

1) скласти заперечення щодо порядку проведення обшуку за місцем 

проживання Манжули О.В.  

 

Практичне заняття № 4 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного заперечення щодо порядку проведення обшуку.  

2. Обговорення питань: 

- права підозрюваного та його захисника під час проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 4 

Виходячи з того, що під час проведення обшуку за місцем проживання 

підозрюваного Манжули О.В. слідчим і працівниками карного розшуку грубо 

порушені вимоги кримінального процесуального законодавства, адвокат 

Бушенко П.С. звернувся до слідчого з клопотанням про визнання отриманих в 

ході обшуку фактичних даних недопустимими доказами.   

Завдання:  

1) скласти клопотання про визнання результатів обшуку недопустимим 

доказом.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, складання 

яких передбачається програмою). За результатами проведення занять 

студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час досудового 
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розслідування кримінальних проваджень, напрацювати навички по складанню 

адвокатських запитів, клопотань про проведення необхідних слідчих 

(розшукових) дій, заперечень щодо порядку їх проведення, клопотань про 

визнання доказів недопустимими.  

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 

р. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості 

Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 24.12.2015. 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-VIII 

// ВВР - 2015, № 40-41. 

6. Закон України „Про Службу безпеки України” // Відомості Верховної 

Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 із наступними змінами. 

7. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1 з наступними змінами.  

8. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // 

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

9. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

10. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

11. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

12. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

14. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

15. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

16. Статут Спілки адвокатів України // Адвокат. - 1996. - № 1. 

17. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 року.  

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. - К., 2004.  
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19. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-№1. 

– С.49. 

20. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. № 3(398). – С. 

303-310. 

21. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального 

процесу та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. Борзих. – Донецьк: 

« Ноулідж», 2010. - 113 с.  

22. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І. Ю Гловацький. – Київ : Атіка. – 2003. – 352 с. 

23. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне) / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с. 

24. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. / 

О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

25. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в 

контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В.Т. 

Маляренко. - Київ: „Ін Юре”, 2004. 

26. Молдован В.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: 

Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. 

Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. 

27. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

28. Тертишник В.М. Верховенство права та забезпечення встановлення 

істини в кримінальному процесі України: монографія / В.М. Тертишник. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. 

29. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх 

прав / М. Тесленко // Право України. – 2002. – № 3. – С. 55– 8. 

30. Тертишник В.М, Михайлова Н.В. Функція захисту у кримінальному 

судочинстві / Тертишник В.М, Михайлова Н.В // Право і суспільство. – 2010. – 

№6. – С. 229-233. 

31. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: Монографія /А.М. Титов. – Донецьк, 2005. 

 

ТЕМА 3. Захист під час застосування заходів забезпечення  

кримінального провадження 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про визнання результатів обшуку 

недопустимим доказом.  
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2. Обговорення питань: 

- участь сторони захисту при затриманні підозрюваного. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 1 

15 листопада 2015 року слідчим СВ Соборного районного відділення 

поліції у м. Дніпропетровську в порядку ст. 208 КПК України затримано гр-на 

Манжулу О.В. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.  

Захисник Манжули О.В. - адвокат Бушенко П.С., ознайомившись з 

матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК, вирішив 

звернутися до прокурора Жовтневого району м. Дніпропетровська зі скаргою 

на рішення слідчого про затримання підозрюваного, оскільки вважав, що 

передбачені ч. 1 ст. 208 КПК підстави для цього відсутні.  

Завдання:  

1) скласти скаргу на рішення слідчого про затримання підозрюваного 

Манжули О.В.  

 

Практичне заняття № 2 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеної скарги на затримання підозрюваного.  

2. Обговорення питань: 

- участь сторони захисту під час розгляду питання про обрання 

підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 2 

Розглянувши скаргу адвоката Бушенка Р.С., прокурор Жовтневого району 

м. Дніпропетровська повідомив йому, що дії слідчого є правомірними, підстав 

для звільнення підозрюваного Манжули О.А. з ІТТ не має. 

17.11.2015 року слідчий звернувся до слідчого судді Жовтневого 

районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про обрання щодо 

підозрюваного Манжули О.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в ході 

досудового розслідування зібрані підстави для застосування зазначеного 

запобіжного заходу, крім цього, існує один із ризиків, передбачений ч. 1 ст. 177 

КПК, а саме, що Манжула О.В. „буде переховуватися від органів досудового 

розслідування та/або суду”. 

Вважаючи, що підстави для застосування до Манжули О.В. зазначеного 

запобіжного заходу відсутні, адвокат Бушенко П.С., готуючись до участі в 
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судовому засіданні, свої доводи виклав у складеній в письмовій формі промові. 

В ній він зазначив, що: 

1) на даний момент підозра про вчинення Манжулою О.В. злочину не 

має достатнього підтвердження; 

2) тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який 

застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш 

м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 

КПК. Таких доводів у клопотанні слідчого не приведено; 

3) клопотання слідчого містить тільки трафаретну вказівку про те, що 

Манжула О.В, знаходячись на волі, „буде переховуватися від органів 

досудового розслідування та/або суду”. Жодних фактичних даних, які 

вказували б на таку можливу поведінку підозрюваного, ні клопотання, ні 

матеріали досудового розслідування не містять; 

4) Манжула О.В. має постійне місце проживання та роботу, на його 

утриманні перебуває безробітна дружина і трирічна дочка; 

5) він раніше не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної 

відповідальності, виключно позитивно характеризується за місцем проживання 

та роботи.  

6) при таких обставинах Манжулі О.В. доцільно обрати запобіжний захід 

у вигляді особистого зобов’язання. 

Завдання:  

1) скласти захисну промову адвоката під час розгляду питання про 

обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, складання 

яких передбачається програмою). За результатами проведення занять 

студенти повинні уміти здійснювати захист осіб під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, напрацювати навички по складанню 

скарги на затримання підозрюваного, захисної промови під час розгляду 

питання про застосування запобіжного заходу.  

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 

141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 

квіт. 2012 р. // Голос України. - 2012. - 19 травня (№ 90-91). 

3. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 черв. 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // 

Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 270. 

5. Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України про відповідність Конституції України (конституційність) положень 

ст. 150 Кримінально-процесуального кодексу України щодо тяжкості злочину 

(справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного 
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заходу): рішення Конституційного Суду України від 08 лип. 2003 р. // Вісник 

Конституційного. Суду України. - 2003. - № 3. - Ст. 34. 

6. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і 

досудового слідства (зі змінами та доповненнями): постан. Пленуму 

Верховного Суду України від 25 квіт. 2003 р. № 4 // Постанови Пленуму 

Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, 

А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. - К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. - С. 247-256. 

7. Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: 

постан. Пленуму Верховного Суду України від 26 берез. 1999 р. № 6 // Вісник 

Верховного Суду України. - 2003. - № 3. - С. 10-13. 

8. Баулін О. В. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми 

удосконалення законодавства та практики його застосування: посіб. / [О.В. 

Баулін, О.В. Беца, М.І. Сірий та ін.]. - К.: Атіка, 2002. - 96 с. 

9. Білоусов О.І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі: 

[монографія] / О.І. Білоусов, С.М. Смоков. - Одеса, 2009. - 112 с. 

10. Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження слідчих 

дій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність» / А.А. Благодир. - К., 2009. - 17 с. 

11. Борисов В. І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому 

провадженні по кримінальній справі: [монографія] / В.І. Борисов, Н.В. 

Глинська, В.С. Зеленецький, О.Г. Шило. - Х.: Сх.-регіон. центр гуманітар.-освіт. 

ініціатив, 2005. - С. 352. 

12. Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у 

світлі додержання конституційних прав і свобод людини / В.І. Галаган // Вісник 

Верховного Суду України. - 2002. - № 1. - С. 59-63. 

13. Данченко Т. Застава: історія розвитку та проблеми застосування / Т. 

Данченко // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С. 106-108. 

14. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у 

кримінальному судочинстві України: [посіб. викладача] / Н.М. Ахтирська, О.Ю. 

Костюченко, Д.В. Кухнюк, В.Д. Новіков. - К.: Конус-Ю, 2009. - 236 с. 

15. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового 

слідства в Україні / [Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г.]. 

- Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. - 160 с. 

16. Ільченко С. Роль суду на досудових стадіях провадження 

кримінальних справ в аспекті обмеження конституційного права особи на 

недоторканність житла й іншого володіння / С. Ільченко // Підприємництво, 

господарство і право. - 2005. - № 1. - С. 115-119. 

17. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. / 

О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

18. Маляренко В.Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному 

процесі / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. - С. 

41-44. 
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19. Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, 

гарантованого державою: Дії захисника при затриманні особи за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення. Книга перша / І. Вань, А. 

Вишневський та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 64 с. 

20. Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, 

гарантованого державою: Дії захисника при вирішенні питання про обрання, 

продовження, скасування або зміну запобіжного заходу. Книга друга / І. Вань, 

А. Вишневський та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 64 с. 

21. Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи / П.П. 

Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 6. - С. 44-49. 

22. Рожнова В.В. Застосування заходів процесуального примусу, 

пов’язаних з ізоляцією особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза» / В.В. Рожнова. - К., 2003. - 18 с. 

23. Смоков С.М. Гарантії застосування заходів кримінально-

процесуального примусу у кримінальному судочинстві України: [монографія] / 

С.М. Смоков, К.Г. Горелкіна. - Одеса: Астропринт, 2012. - 152 с. 

24. Тищенко О.І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми 

обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі: 

[монографія] / Тищенко О. І. - Х.: Фінн, 2008. - 176 с. 

 

ТЕМА 4. Захисна діяльність при закінченні досудового  

розслідування 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка захисної промови адвоката під час розгляду питання про 

застосування запобіжного заходу.  

2. Обговорення питань: 

- відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 1 

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми 

для складання обвинувального акта, слідчий за дорученням прокурора 

повідомив підозрюваного Манжулу О.В. та його захисника Бушенко П.С. про 

завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування. Згідно з отриманим повідомленням, підозрюваний 

Манжула О.В. і адвокат Бушенко П.С. для ознайомлення з матеріалами 
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досудового розслідування повинні прибути до слідчого 10 грудня 2015 року о 

12 годині.  

Оскільки адвокату Бушенко П.С. 10 та 11 грудня 2015 року необхідно 

брати участь у судовому розгляді по іншому кримінальному провадженню, він 

звернувся до слідчого з письмовим клопотанням перенести ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування на 12.12.2015 року.  

Завдання:  

1) скласти клопотання про перенесення дати ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження.  

 

Практичне заняття № 2 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про перенесення дати ознайомлення 

з матеріалами досудового розслідування.  

2. Обговорення питань: 

- права підозрюваного та його захисника при ознайомленні з матеріалами 

кримінального провадження. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 2 

Ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, адвокат 

Бушенко П.С. виявив, що слідчий провів не всі слідчі (розшукові) дії, 

необхідність щодо проведення яких зазначалася у раніше поданих клопотаннях. 

Так, з незрозумілих причин слідчий не допитав дружину підозрюваного, не 

здійснив установлення місцезнаходження належного Манжулі О.В. мобільного 

телефону в день пограбування Завади О.О.  

Зразу ж після виявлення неповноти досудового розслідування, адвокат 

Бушенко П.С. склав повторне клопотання про проведення цих слідчих 

(розшукових) дій і приєднав його до протоколу ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування.  

Завдання:  

1) скласти повторне клопотання про проведення допиту свідка, 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, складання 

яких передбачається програмою). За результатами проведення занять 

студенти повинні уміти здійснювати захист осіб на етапі закінчення 

досудового розслідування, напрацювати навички по складанню необхідних 

клопотань.  

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 
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2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 

р. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості 

Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 24.12.2015. 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-VIII 

// ВВР - 2015, № 40-41. 

6. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1 (з наступними змінами та 

доповненнями). 

7. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Газета «Голос 

України» від 16.07.2016 р. – № 132-133.  

9. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

10. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

11. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

13. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. - К., 2004.  

15.  Главацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі. – К.: Атіка, 2003. – 352 с. 

16. Зейкан Я.П. Право на захист в кримінальному процесі. – К., 2004. 

17. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. Зразки 

процесуальних актів: Збірник. - К.: Юридична практика, 2005. - 384 с. 

18. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар / Я.П. Зейкан. – Вид. четверте, стереотипне. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.  

19. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. / 

О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

20. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и 

обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. - К.: Юринком 

Интер,1999. 
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21. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2009. - 634 с.  

22. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у 

досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д.В. 

Сімонович. - Х.: НикаНова, 2011. - 272 с.  

23. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі / В. 

Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 90-95.  

24. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: монографія / А.М. Титов. - Донецьк, 2005. - 244 с.  

25. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав 

людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального 

судочинства України: монографія / В.Г. Уваров; за заг. ред. д-ра юрид. наук 

В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2012. - 268 с.  

 

ТЕМА 5. Здійснення захисту в ході судового провадження у  

першій інстанції 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про проведення допиту, 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

2. Обговорення питань: 

- участь сторони захисту у допитах обвинуваченого (підсудного), свідків, 

потерпілого, експерта, пред’явленні для впізнання, огляді на місці, дослідженні 

речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, консультаціях та 

роз’ясненнях спеціалістів та інших судових діях. Заявлення клопотань про 

доповнення судового розгляду.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 1 

Шевченківським районним судом м. Дніпропетровська розглядається 

кримінальне провадження № 0000000000000111 за обвинуваченням Шурупкіна 

А.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК 

України.  

З обвинувального акта випливає, що він 31.12.2014 року, близько 22 год., 

перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, разом зі своїм знайомими 

Романовим П.М., Ващенком О.Г. і Дуськіним Р.С. знаходився в автомобілі, що 

належить Романову П.М., в районі зупинки громадського транспорту „16-та 

міськлікарня” на проспекті Б. Хмельницького у м. Дніпропетровську. В ході 

сварки, яка раптово виникла між Шурупкіним А.В. і потерпілим Затуливітер 

В.А. на ґрунті неприязних стосунків, обвинувачений, діючи з прямим умислом, 
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направленим на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, завдав Затуливітер 

В.А. скляною пляшкою 0,5 л із залишками пива, удар по голові. Після того, як 

від удару пляшка розбилася, Шурупкін А.В. ще декілька разів ударив 

потерпілого кулаком по голові. 

Під час досудового розслідування Романов П.М., Ващенко О.Г. і Дуськін 

Р.С. допитані не були, оскільки на виклики до слідчого не з’являлись, а привід 

до них не застосовувався.   

Завдання:  

- скласти клопотання про допит цих свідків.  

 

Практичне заняття № 2 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про допит свідків Романова П.М., 

Ващенка О.Г. і Дуськіна Р.С.  

2. Обговорення питань: 

- права обвинуваченого (підсудного) та його захисника у судовому 

розгляді. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 2 

Після декількох проведених судових засідань по цьому кримінальному 

провадженню, Шурупкін А.В. був доставлений до лікарні зі скаргами на болі в 

області серця, де йому діагностували міокардит і негайно госпіталізували. Зараз 

обвинувачений перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному 

відділенні обласної лікарні ім. Мечнікова. Це виключає можливість його явки 

до суду протягом тривалого часу, що підтверджується медичною довідкою 

лікарні.  

Завдання:  

- скласти клопотання про зупинення провадження у зв’язку з тяжким 

захворюванням обвинуваченого.   

 

Практичне заняття № 3 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про зупинення судового 

провадження.  

2. Обговорення питань: 

- розгляд судом клопотань учасників судового провадження про визнання 

доказів недопустимими. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 3 
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Шевченківським районним судом м. Дніпропетровська розглядається 

кримінальне провадження № 0000000000000111 за обвинуваченням Задериноги 

С.С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК 

України.  

Із обвинувального акта випливає, що „25 грудня поточного року в період 

часу з 21.00 до 22.00 год., поблизу супермаркету „Варус”, розташованого за 

адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 3, в ході проведення обшуку 

належного Задеринозі С.С. автомобіля „Порш Каєн” держ. ном. АЕ 4545 ЕВ, 

яким він постійно користувався, у відділенні лівої передньої дверці з боку водія 

виявлено та вилучено предмет у вигляді ножа довжиною 350 мм. Згідно з 

висновком експерта № 60/04-666 від 27 грудня вилучений ніж є мисливським 

ножем загального призначення, виготовленим саморобним способом та 

відноситься до категорії холодної зброї колючої дії, який Задеринога С.С. 

умисно переміщував у своєму транспортному засобі, тобто носив без 

передбаченого законом дозволу 

Умисні дії Задериноги С.С., що виразилися в носінні холодної зброї 

без передбаченого законом дозволу, кваліфікуються за ч. 2 ст. 263 КК 

України”.  

З матеріалів провадження видно, що вказана слідча (розшукова) дія 

проведена з грубим порушенням кримінального процесуального законодавства. 

Зокрема, слідчий Гарбузов Д.Д. провів цю дію за відсутності Задериноги С.С., 

якого працівники поліції тримали на відстані 10 м від автомобіля, поняті 

Павлов П.П. і Дубов Д.Д. на початку обшуку не були присутні, пошукові дії в 

автомобілі здійснювали одночасно чотири працівники карного розшуку.  

Завдання:  

- скласти клопотання про визнання фактичних даних, отриманих під час 

обшуку, недопустимим доказом.  

 

Практичне заняття № 4 - 2 год. 

 

План 

1. Перевірка складеного клопотання про визнання судом доказу 

недопустимим.  

2. Обговорення питань: 

- судові дебати як складова частина судового провадження у першій 

інстанції; 

- структура і зміст захисної промови адвоката в судових дебатах.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 4 

Після виступу в судових дебатах по цьому кримінальному провадженню 

прокурора, обвинуваченого Задериноги С.С., свою захисну промову проголосив 

захисник обвинуваченого - адвокат Гулькін Г.Г. У заключній частині промови 

він звернувся до суду з проханням винести по даній справі виправдувальний 
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вирок у зв’язку з відсутністю у діях Задериноги С.С. складу кримінального 

правопорушення. Своє прохання Гулькін Г.Г., окрім викладених вище 

порушень порядку проведення обшуку, обґрунтував такими доводами:  

1) дописана в кінці протоколу обшуку фраза «Как пояснил Задеринога 

С.С. все вышеперечисленное, кроме изъятых документов, принадлежит ему», 

наявність якої на момент підписання протоколу заперечує Задеринога С.С., є 

нічим іншим, як фальсифікацією цього документа слідчим. 

Висновок стосовно фальсифікації даного документа знаходить своє повне 

підтвердження фактичними даними, які містяться у:  

- «Висновку № 3034-16 від 21 січня судової технічної експертизи 

документів по кримінальному провадженню № 0000000000000111», яка була 

проведена судовим експертом лабораторії криміналістичних досліджень 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;  

- «Висновку № 2207 від 12 лютого за результатами проведення фізико-

хімічного експертного дослідження матеріалів документів», яке було здійснене 

за клопотанням сторони захисту судовим експертом Київської незалежної 

судово-експертної установи;  

2) подальші дій слідчих щодо виявленого під час обшуку ножа також 

носили неправомірний характер. За своєю сутністю вони стали продовженням 

тієї протиправності, якою супроводжувався обшук в автомобілі «Порше Каєн» 

5.09.2012 року. Так, виявлений ніж разом з іншими знайденими в автомобілі 

предметами був поміщений в поліетиленовий пакет під № 3. Відсутність згадки 

в протоколі про упакування ножа та, особливо, опечатування поліетиленового 

пакету № 3, в який він був поміщений, свідчить про одне - ніякого 

опечатування поліетиленового пакета під № 3 слідчий Гарбузов Д.Д. не 

здійснював. 

В такому стані вилучений з даного автомобіля ніж до дня передачі 

матеріалів кримінального провадження іншому слідчому (Юркіну Ю.Ю.) 

знаходився у когось із працівників Шевченківського РВ. Це давало їм мати 

вільний доступ до цих предметів і що завгодно з ними робити, в тому числі 

створювати штучні докази. Доказами цього є: 

а) використання невідомими особами протягом тривалого часу 

мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку в автомобілі і 

покладений у поліетиленовий пакет № 3 разом вилученим ножем;  

б) усі предмети, які були вилучені слідчим Гарбузовим Д.Д. з автомобіля 

Задериноги С.С., надійшли до слідчого Юркіна Ю.Ю. не в 3 (трьох) пакетах, як 

це вказувалося в протоколі обшуку, а в одному загальному, в якому ще був 

один пакет жовтого кольору з 6 (шістьма) ключами. В цьому загальному пакеті 

були відсутні деякі вилучені під час обшуку предмети, а саме - папка з 

документами, а також поліетиленовий пакет з документами; 

в) ніж, що потрапив до слідчого Юркіна Ю.Ю., не є тим ножем, який був 

вилучений під час обшуку в автомобілі «Порш Каєн». За своїми ознаками він 

суттєво відрізняється від ножа, виявленого в автомобілі Задериноги С.С.; 

3) є всі підстави стверджувати, що ніж, який потрапив до НДЕКЦ при 

ГУМВС України в Дніпропетровській області на експертизу, також не є тим 
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ножем, якого оглядав слідчий Гарбузов Д.Д. Як видно із результатів огляду 

ножа експертом, він за своїми ознаками суттєво відрізняється від тих, які були 

виявлені при огляді Гарбузов Д.Д.   

Виходячи з цього, є достовірним, що вже після проведеного Юркіним 

Ю.Ю. огляду якась особа замінила ніж, що оглядався в цей день, на інший, 

який і був наданий експертам для дослідження. 

4) експертиза ножа проводилась некомпетентною особою, оскільки 

експерт Чуркін О.О. не зареєстрований в Єдиному реєстрі судових експертів 

України. 

Виходячи з цих встановлених фактів та обставин, адвокат Гулькін Г.Г. 

зазначив, що всі ці встановлені неправомірні дії слідчих, пов’язані з 

виявленням і вилученням ножа в автомобілі «Порше Каєн», його оглядом і 

зберіганням, направленням на експертизу, вказують тільки на одне - 

інкримінування Задеринозі С.С. злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК 

України, ґрунтується на сфальсифікованих доказах.  

Завдання:  

- від імені адвоката Гулькіна Г.Г. скласти захисну промову по цьому 

кримінальному провадженню.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, складання 

яких передбачається програмою). За результатами проведення занять 

студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час судового 

провадження у першій інстанції, напрацювати навички по складанню 

необхідних клопотань, а також захисної промови адвоката. 
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2. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

3. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 
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Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 
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10.  Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 16.11.2000 

щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 
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ТЕМА 6. Захисна діяльність під час судових проваджень 
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з перегляду судових рішень 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План: 

1. Перевірка складеної захисної промови для судових дебатів.  

2. Обговорення питань: 

- вивчення стороною захисту вироку суду. Підготовка апеляції на вирок 

суду, її зміст. Доповнення, зміна і відкликання апеляції;  

- участь сторони захисту під час розгляду скарги в апеляційній інстанції.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 1 

За наслідками розгляду цього кримінального провадження 20 лютого 

Шевченківським районним судом м. Дніпропетровська винесено 

обвинувальний вирок, яким обвинувачений Задеринога С.С. був визнаний 

винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 

КК України, йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 

два роки.  

Не погодившись з цим вироком суду, адвокат Гулькін Г.Г. за проханням 

свого підзахисного Задериноги С.С. звернувся до Апеляційного суду 

Дніпропетровської області з апеляційною скаргою. В обґрунтування 

апеляційної скарги Гулькін В.В. вказав всі доводи, які були викладені ним у 

своїй захисній промові в суді першої інстанції.   

Завдання:  

- від імені адвоката Гулькіна Г.Г. скласти апеляційну скаргу на вирок 

суду по цьому кримінальному провадженню.  

 

Практичне заняття № 2 - 2 год. 

 

План: 

1. Перевірка складеної апеляційної скарги на вирок суду.  

2. Обговорення питань: 

- вивчення стороною захисту ухвали апеляційного суду. Підготовка 

касаційної скарги або заперечень на неї на ухвалу (вирок) апеляційного суду, її 

зміст;  

- участь сторони захисту під час розгляду скарги в касаційній інстанції.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 2 

За результатами розгляду поданої Гулькіним Г.Г. апеляційної скарги на 

вирок Шевченківського районного суду м. Дніпропетровська від 20 лютого, 

Апеляційний суд Дніпропетровської області своєю ухвалою від 30 березня 
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вирок суду скасував і закрив кримінальне провадження щодо обвинуваченого 

Задериноги С.С. на підставі п 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена 

відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).  

На цю ухвалу апеляційного суду прокурором подано касаційну скаргу до 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ, в якій просить скасувати зазначене рішення апеляційної інстанції, а 

вирок суду першої інстанції залишити в силі. 

Вивчивши касаційну скаргу прокурора, адвокат Гулькін В.В. подав на неї 

заперечення.  

Завдання:  

- від імені адвоката Гулькіна Г.Г. скласти заперечення на касаційну 

скаргу прокурора по цьому кримінальному провадженню.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, складання 

яких передбачається програмою). За результатами проведення занять 

студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час апеляційного і 

касаційного провадження, напрацювати навички по складанню апеляційної та 

касаційної скарг, заперечень на них.  
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ТЕМА 7. Забезпечення захисту в ході особливих порядків  

кримінального провадження 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План: 

1. Перевірка складеного заперечення на касаційну скаргу прокурора.  



 23 

2. Обговорення питань: 

- діяльність сторони захисту в кримінальному провадженні на підставі 

угод; 

- права обвинуваченого при ухваленні рішення про затвердження угоди 

про визнання винуватості чи примирення.  

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 1 

Із повідомлення про підозру, складеного слідчим СВ Шевченківського 

районного відділення поліції м. Дніпропетровська і врученого гр-ну Чорткову 

А.А., випливає, що підозрюваний 20 березня 2016 року близько 23 год. проник 

в кузов вантажного автомобіля „Камаз”, д.н. АЕ 25 43 ВВ, який належить ДП 

„Дніпро” і в цей час знаходився поблизу буд. № 22 на вул. Інженерній в м. 

Дніпропетровську, звідки таємно, із корисливих мотивів викрав п’ять 

вентиляторних електрообігрівачів загальною вартістю 2500 грн.  

Органом досудового розслідування дії Чорткова А.А. кваліфіковано за ч. 

1 ст. 185 КК України. 

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, 

підозрюваний Чортков А.А. за порадою адвоката Гулькіна Г.Г., який вступив у 

це кримінальне провадження за запрошенням Чорткова А.А., ініціював перед 

прокурором укладення угоди про визнання винуватості.  

В обґрунтування можливості укладення такої угоди Чортков А.А. 

використав такі доводи: 

1) до вчинення цієї крадіжки раніше не притягувався ні до кримінальної, 

ні до адміністративної відповідальності; 

2) цю крадіжку вчинив із-за скрутного матеріального стану, тривалий час 

є безробітним; 

3) виключно позитивно характеризується за місцем проживання і 

колишньої роботи; 

4) сприяв швидкому розкриттю вчиненої ним крадіжки, всі викрадені 

предмети повернув ДП „Дніпро”; 

5) беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні цього 

кримінального правопорушення; 

6) вчинене ним діяння ст. 12 КК України визначається як злочин 

середньої тяжкості.  

З такою пропозицією підозрюваного Чорткова А.А. прокурор погодився.  

Завдання:  

- скласти угоду про визнання винуватості між прокурором та 

підозрюваним Чортковим А.А.   

 

Практичне заняття № 2 - 2 год. 

 

План: 

1. Перевірка складеної угоди про визнання винуватості.  
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2. Обговорення питань: 

- участь захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 2 

19-літній Кузькін К.К. обвинувачується в тому, що він, не маючи дозволу 

на зберігання і використання нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, 

в березні 2013 року незаконно придбав у невстановленої особи 20 штук 

патронів калібру 5,6 мм до нарізної вогнепальної зброї. 

Придбані патрони Кузькін К.К. незаконно зберігав за місцем свого 

проживання: м. Дніпропетровськ, вул. Гладкова, буд. 13, кв. 13, де 01.05.2015 

року їх було вилучено під час обшуку працівниками міліції. Згідно з висновком 

експерта № 159 від 5.05.2015 року вилучені патрони є боєприпасами, 

спортивно-мисливськими патронами, калібру 5,6 мм, кільцевого запалювання, 

які придатні для стрільби.  

Умисні дії Кузьміна К.К., які виразилися у придбанні, носінні та 

зберіганні бойових припасів до вогнепальної зброї без передбаченого законом 

дозволу, кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 КК України. 

Під час розгляду даного кримінального провадження у Шевченківському 

районному суді м. Дніпропетровська адвокат Гулькін Г.Г. звернувся до суду з 

клопотанням про звільнення свого підзахисного Кузькіна К.К. від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК України). В 

обґрунтування своєї правової позиції Гулькін Г.Г. привів такі доводи: 

1) Кузькін К.К. з червня 2015 року і по даний час як доброволець у складі 

полку „Дніпро-1” бере участь в АТО на території Донецької та Луганської 

областей; 

2) за проявлену в бойових діях мужність відзначений державною 

нагородою; 

3) позитивно характеризується за місцем проживання і командуванням 

полку; 

4) не заперечує проти закриття щодо нього кримінального провадження 

за цією підставою. 

Завдання:  

- від імені адвоката Гулькіна Г.Г. скласти клопотання про звільнення 

Кузьміна К.К. від кримінальної відповідальності.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, складання 

яких передбачається програмою). За результатами проведення занять 

студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб у ході особливих порядків 

кримінального провадження, напрацювати навички по складанню угоди про 

визнання винуватості, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.   

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
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України. - 1996. - № 30. 

2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 

р. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості 

Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 24.12.2015. 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-VIII 

// ВВР - 2015, № 40-41. 

6. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1 із наступними змінами. 

7. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // 

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

8. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Газета «Голос 

України» від 16.07.2016 р. – № 132-133.  

10. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

11. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

12. Закон України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р. // Відом. Верх. Ради 

України. – 1995. - № 6. – Ст. 35.  

13. Конвенція про права дитини // Зібр. чин. міжнар. договорів України. – 

1990. - № 1. – С. 205. 

14. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

16. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські 

правила»), 1985 р.  

17. Про практику застосування судами України законодавства в справах 

про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

16 квіт. 2004 р. № 5 / Вісн. Верхов. Суду України. 2004. - № 5. – С. 4.  

18. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 15 

трав. 2006 р. № 2 // Вісн. Верхов. Суду України . – 2006. - № 7. – С. 11.  

19. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

20. Бояров В.І. Скорочена процедура судового слідства та угода про 
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визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального 

кодексу України / В.І. Бояров // Часоп. цивіл. і кримін. судочинства. – 2012. -№ 

4. – С. 150-154.  

21. Дяченко К.І. Процесуальні особливості розслідування справ про 

злочини неповнолітніх / К.І. Дяченко, Н.В. Шость. - Х.: Константа, 1997. – 56 с.  

22. Зеленський С.М. Провадження у справах дітей, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності: навч. посіб. / С.М. Зеленський, С.П. Назаренко, 

Д.П. Письменний; Нац. акад. внутр. справ МВС України. - К.: КНТ, 2012. – 160 

с.  

23. Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного 

обвинувачення / Олена Костовська // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. - 

№ 1. – С. 151-154.  

24. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посіб. / 

О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. - К.: Прецедент, 2013. 160 с.  

25. Парфило О.А. Проблемні питання реалізації прав на захист 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінальних справах, матеріали 

яких містять матеріальні носії секретної інофрмації / О.А. Парфило, Д.В. 

Пінчук // Державна безпека України. – 2010. – № 16. – С. 116-120. 

26. Перепелиця С.І. Правова природа кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення та її регламентація за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України / С.І. Перепелиця // Право і безпека. – 2012. - 

№ 4. С. 180-185.  

27. Погорецький М.А. Допуск адвоката як захисника до участі у 

кримінальних справах, матеріали яких становлять державну таємницю / М.А. 

Погорецький // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2009. - № 3. – С. 209-220.  

28. Сенченко Н. Міжнародно-правові стандарти по справам щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру / Н. Сенченко // 

Підприємництво, гос-во і право. – 2012. - № 4. – С. 123-126.  

29. Удалова Л.Д. Досудове провадження у кримінальних справах щодо 

окремих службових осіб, які обіймають особливе відповідальне становище: 

монографія / Л.Д. Удалова, І.В. Бабій. – К.: КНТ, 2010. – 192 с.  

30. Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування 

примусових заходів медичного характеру: монографія / С.Л. Шаренко. – Х.: - 

Право, 2002. - 208 с. 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. Загальні положення захисту в кримінальному  

процесі України 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План: 

1. Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі України. 

Функція захисту у кримінальному процесі.   

2. Поняття захисника. Особи, які допускаються як захисники, підтвердження їх 

повноважень. Порядок допуску захисника до участі в кримінальній справі. 

3. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його заміна. Порядок 

запрошення і призначення захисника.  

4. Права і обов’язки захисника.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Функція захисту у кримінальному процесі. Право на захист. Право на вибір 

захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його заміна. 

Права і обов’язки захисника. Обставини, що виключають участь захисника. 

Обставини, що дають право захиснику відмовитися від виконання своїх 

обов’язків. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

2. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

3. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

4. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий кур’єр. - 

2006. - №60. - С. 18. 

5. Закон України «Про міжнародні договори України» // Урядовий кур’єр. 

- № 155 від 18 серпня 2004 року. 

6. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

8. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

9.  Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 

р. 

10.  Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 16.11.2000 

щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 

44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника). 
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11.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. - К., 2004.  

12. Адвокат - воин: Принципы и техника уголовной защиты / Сост. А.В. 

Поляков. - М.: Статут, 2007. - 447 с. 

13. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. - 2005.-№1. 

- С.49. 

14. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. №3(398). - С. 

303-310. 

15. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький. - Київ: Атіка. - 2003. - 352 с. 

16. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я.П. Зейкан. - К.: КНТ, 2007. - 600 с. 

17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є 

Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1328 с.  

18. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. 

Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. 

- Х.: Право, 2013. - 824 с.  

19. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. 

20. Тертишник В.М, Михайлова Н.В. Функція захисту у кримінальному 

судочинстві / Тертишник В.М, Михайлова Н.В // Право і суспільство. - 2010. - 

№6. - С. 229-233. 

21. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав 

людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального 

судочинства України: монографія / В.Г. Уваров; за заг. ред. д-ра юрид. наук 

В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2012. - 268 с.  

22. Шиян А.Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів - невід’ємне право 

обвинуваченого / А.Г. Шиян // Науковий вісник Дніпроп. юрид. ін-ту МВС 

України. - 2000. - № 2. - С. 140-149. 

 

ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих  

(розшукових) дій 

 

Семінарське заняття № 1 - 2 год. 
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План: 

1. Зустріч захисника з підозрюваним, з’ясування обставин справи і підготовка 

плану захисту. Пошук слідчих помилок і тактика їх використання захисником 

на досудовому розслідуванні. 

2. Процесуальна природа клопотань і скарг захисника, тактика їх надання під 

час досудового розслідування.  

3. Участь сторони захисту в доказуванні під час досудового розслідування. 

 

Семінарське заняття № 2 - 2 год. 

 

План: 

1. Участь захисника при проведенні слідчих (розшукових) дій.  

2. Права підозрюваного, його захисника при призначенні і проведенні 

експертизи. 

3. Оскарження стороною захисту рішення слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

 

Семінарське заняття № 3 - 2 год. 

 

План: 

1. Випадки повідомлення про підозру. Порядок вручення письмового 

повідомлення про підозру. Повідомлення підозрюваному про його права та їх 

роз’яснення. 

2. Захисна діяльність адвоката при повідомленні особі про підозру. Збирання 

даних, що характеризують підозрюваного, як засіб захисту. 

3. Участь захисника при допиті підозрюваного.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Зустріч 

захисника з підозрюваним (обвинуваченим) і підготовка плану захисту. 

Процесуальна природа клопотань і скарг захисника, тактика їх надання під час 

досудового розслідування. Участь сторони захисту в доказуванні по 

кримінальному провадженню. Збирання даних, що характеризують 

підозрюваного, як засіб захисту. Захист при повідомленні про підозру. 

Обов’язкова участь захисника при повідомленні про підозру та допиті 

підозрюваного.  

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 

р. 

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості 

Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 24.12.2015. 



 30 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-VIII 

// ВВР - 2015, № 40-41. 

6. Закон України „Про Службу безпеки України” // Відомості Верховної 

Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 із наступними змінами. 

7. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1 з наступними змінами.  

8. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // 

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

9. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

10. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

11. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

12. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

14. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

15. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

16. Статут Спілки адвокатів України // Адвокат. - 1996. - № 1. 

17. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 року.  

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. - К., 2004.  

19. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-№1. 

– С.49. 

20. Борзих Н.В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за 

призначенням / Н.В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. № 3(398). – С. 

303-310. 

21. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального 

процесу та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. Борзих. – Донецьк: 

« Ноулідж», 2010. - 113 с.  

22. Главацький І.Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І. Ю Главацький. – Київ: Атіка. – 2003. – 352 с. 

23. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний 

коментар (Вид. третє, стереотипне) / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с. 



 31 
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31. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на 

досудовому слідстві: Монографія /А.М. Титов. – Донецьк, 2005. 

 

ТЕМА 3. Захист під час застосування заходів забезпечення  

кримінального провадження 

 

Семінарське заняття № 1 - 2 год. 

 

План: 

1. Участь сторони захисту при вирішенні слідчим суддею питання про 

накладення грошового стягнення, тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей і 

документів, тимчасового вилучення майна, арешт майна. 

2. Ознайомлення з матеріалами, яким обґрунтовується застосування відносно 

підозрюваного запобіжного заходу. Підготовка сторони заходу до участі в 

розгляді слідчим суддею клопотання слідчого про застосування запобіжного 

заходу. 

3. Участь сторони захисту при вирішенні питання про обрання підозрюваному 

запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, тримання під вартою; 

продовження строків цих запобіжних заходів. 

 

Семінарське заняття № 2 - 2 год. 

 

План: 
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1. Строки і порядок оскарження стороною захисту ухвали слідчого судді про 

обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту і тримання під 

вартою, продовження строків цих запобіжних заходів.  

2. Клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу. 

3. Підстави і порядок затримання особи уповноваженою службовою особою. 

Оскарження стороною захисту обґрунтованості затримання підозрюваного.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

Захист при вирішенні питання про накладення грошового стягнення, 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від 

посади, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення 

майна, арешт майна. Захист при застосуванні запобіжних заходів особистого 

зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під 

вартою. Участь сторони захисту при вирішенні питання про обрання 

підозрюваному запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, тримання під 

вартою; продовження строків цих запобіжних заходів. Клопотання 

підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу. Оскарження 

стороною захисту обґрунтованості затримання підозрюваного.  
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А. Вишневський та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 64 с. 

21. Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи / П.П. 

Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 6. - С. 44-49. 

22. Рожнова В.В. Застосування заходів процесуального примусу, 

пов’язаних з ізоляцією особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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23. Смоков С.М. Гарантії застосування заходів кримінально-

процесуального примусу у кримінальному судочинстві України: [монографія] / 

С.М. Смоков, К.Г. Горелкіна. - Одеса: Астропринт, 2012. - 152 с. 

24. Тищенко О.І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми 

обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі: 

[монографія] / Тищенко О. І. - Х.: Фінн, 2008. - 176 с. 

 

ТЕМА 4. Захисна діяльність при закінченні досудового  

розслідування 

 

Семінарське заняття № 1 - 2 год. 

 

План: 

1. Дії сторони захисту при прийнятті слідчим, прокурором або судом рішення 

про закриття кримінального провадження. 

2. Права підозрюваного (обвинуваченого), його захисника при вирішенні 

питання про звільнення від кримінальної відповідальності. Строки і 

процесуальний порядок оскарження стороною захисту ухвали суду про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності.   

3. Відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. Права підозрюваного та його захисника при ознайомленні 

з матеріалами кримінального провадження. 

 

Семінарське заняття № 2 - 2 год. 

 

План: 

1. Підтвердження стороною захисту факту надання їй доступу до матеріалів. 

Обов’язок сторони захисту за запитом прокурора надати доступ до будь-яких 

речових доказів або їх частин, документів або їх копій, до житла чи іншого 

володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони 

захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в 

них, як докази у суді.  

2. Дії сторони захисту при продовженні строку досудового розслідування. 

3. Дії сторони захисту при прийнятті прокурором рішення про розгляд 

обвинувального акта по кримінальних проступках у спрощеному провадженні.   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

Дії сторони захисту при прийнятті слідчим, прокурором або судом рішення про 

закриття кримінального провадження. Права підозрюваного (обвинуваченого), 

його захисника при вирішенні питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності. Відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Права підозрюваного та його захисника 

при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. Дії сторони 

захисту при продовженні строку досудового розслідування.  
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів 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 чинного 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 чинного 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 

Студент 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 

 


