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Графікконсультацій Очні консультації за призначеним часом 

 

1. Анотація курсу 

Програма вивчення навчальної дисципліни з циклу професійної підготовки «Методика 

та методологія кримінально-процесуальних досліджень» складена відповідно до освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 Право. 

Викладання дисципліни «Методика та методологія кримінально-процесуальних 

досліджень» має науково-практичне спрямування для формування у аспірантів 

правосвідомості та високої правової культури. 

 

2. Мета та завдання курсу  

Мета викладання навчальної дисципліни є закріплення, розширення та поглиблення 

знань здобувачів щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність 

адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, вироблення навиків самостійного аналізу 

та тлумачення законодавства. 

Завдання курсу:  

 Курс «Методика та методологія кримінально-процесуальних досліджень» має своїм 

завданням: 

Теоретичні: 

- сформувати у аспірантів теоретичні та практичні вміння для використання їх у своїй 

професійній діяльності; 

- збагачення студентів теоретичними та практичними знаннями щодо засвоєння ними 

різних концепцій, поглядів, дискусійних положень. 

Практичні:  

- ознайомлення студентів з правилами застосування окремих наукових методів; 

- розвиток дослідницьких здібностей у аспірантів; 

- закріплення навичок для вдалого написання дослідження. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання  

Компетентності: 

 

Загальні: 

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області професії.  

ЗК-4. Навички ділового спілкування державною й іноземними мовами на високому 

професійному рівні, знання та розуміння наукової та професійної термінології.  

ЗК-6. Здатність кваліфіковано проводити наукові дослідження. 

Фахові: 

ФК 1.  Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми.  

http://ksuonline.kspu.edu/


 

ФК 02. Здатність збирати, опрацьовувати та аналізувати різні джерела у т.ч. і правові. 

ФК 4. Здатність формулювання мети, завдань власного наукового дослідження та 

обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, рекомендації 

ФК 6. Здатність до написання наукового дослідження правових проблем, статті у 

фахове видання України або закордонне. 

ФК 7. Здатність презентувати результати дослідження в науковому і ненауковому 

контекстах у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив. 

ФК 8. Здатність у межах обраної спеціалізації до комплексного аналізу щодо 

теоретичних основ складових елементів права, їх правової природи, методології, принципів, 

структури, форми реалізації. 

ФК 9. Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток окремих елементів системи 

права у межах юридичного процесу обраної спеціалізації з урахуванням норм національного 

та міжнародного законодавства. 

ФК 10. Поглибленні знання про практичні аспекти правової роботи окремих складових 

елементів системи права у національній та зарубіжній юридичній практиці. 

4. Програмні  результати навчання: 

ПРН 02. Вміння планування та формування методики проведення власного наукового 

дослідження для отримання якісно нових знань, компетентного вирішення професійних 

питань усіх етапів і складових процесу наукового дослідження. 

ПРН 04. Вміння представити результати наукового дослідження для публічного 

захисту. 

ПРН 05. Вільно презентувати та обговорювати результати власних оригінальних 

наукових досліджень державною та іноземними мовами, кваліфіковано відображати 

результати досліджень у наукових публікаціях, ефективно взаємодіяти з науковою 

спільнотою, в тому числі міжнародною, з дотриманням норм академічної доброчесності. 

ПРН 07. Здатність збирати, аналізувати, систематизувати законодавство, що складає 

нормативну базу наукового дослідження, виявляти прогалини, суперечності та інші його 

недоліки, формулювати власні пропозиції, спрямовані на їх подолання. 

ПРН 08. Демонструвати здатність до подальших наукових досліджень з високим рівнем 

автономності. 

ПРН 9. Демонструвати здатність організовувати освітній процес і викладання 

юридичних дисциплін відповідно до завдань та принципів сучасних закладів вищої освіти, 

вимог до його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, 

організовувати різноманітні форми навчальних занять, діагностики, контролю та оцінки 

ефективності навчальної діяльності. 

ПРН. 12. Глибоко розуміти загальні принципи та методи гуманітарних наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях. 

ПРН. 13. Вміння застосовувати сучасні технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, необхідної для здійснення власного  наукового дослідження та презентації 

результатів наукової діяльності.  

 

5. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Денна форма навчання  

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

3 кредити/ 90годин 16 14 60 

 

 

 



6. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/вибіркова 

компонента 

2021/2022 І 081 Право І Обов’язкова  

7. Технічне й програмне забезпечення/ обладнання  

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom. 

 

8. Політика курсу: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної доброчесності і чітке розуміння 

наслідків її порушення. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016  

№428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному 

університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній 

та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті 

від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 

07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти 

від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 

Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 



Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

 

9. Схема курсу 
Тиждень, 

дата, години 

Тема, план Форма 

навчального 

заняття, 

кількість 

годин 

(аудиторної 

та 

самостійної 

роботи) 

Список 

рекоменд

ованих 

джерел 

(за 

нумераціє

ю розділу 

11) 

Завдання Макси

мальна 

кількіс

ть балів 

Модуль 1. Методика та методологія кримінально-процесуальних досліджень 

Відповідно до 

розкладу  

Тема № 1. Основна проблема 

методології як науки 

Цілі юридичної методології .  

Технічні завдання методології .  

 Процес самостійного мислення 

(технічні прийоми). Поняття 

методу та методології. Підходи 

до обґрунтування та визначення 

методу та методології. 

Структурніелементиметодології. 

Методи і технікадослідження. 

 

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:4,7,8; 

Додаткова 

література

:17,18; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення  

 9 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №2. Логіка і методологія  

Логіка упорядкування наукового 

знання. Діалектика знання і 

незнання. Наукове знання, його 

специфіка, рівні та 

структура.Методологія 

наукового пізнання. 

Реалізація методів пізнання в 

правовій сфері.Система 

методології . Юридична 

методологія в літературі. 

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 1 

год, 

самостійна 

робота – 

7год. 

Основна 

література

:7,9,12; 

Додаткова 

література

:18; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31.. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

9 

 

 

 

 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №3. Правила 

застосування (використання) 

окремо наукових   методів 

Логічні методи . Історико-

юридичні методи . Догматичні 

методи: правотворчі та право 

пізнавальні методи  . 

Дослідницькі методи . Методи 

юридичної соціології .  

Емпіричні методи наукового 

дослідження . Поняття та 

загальна характеристика 

емпіричних методів наукового 

дослідження.  Специфічні 

емпіричні методи дослідження.  

Теоретичніметодинауковогодослі

дження.Особливість 

теоретичного дослідження. 

Послідовністьпроведеннятеорети

чнихдосліджень.  Порядок 

використанняметодів при 

здійсненнінауковогодослідження.  

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:4,9,12; 

Додаткова 

література

:19,20; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

11 
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Поняття моделі, вимоги, види, 

особливості побудови. 

 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №4. Гносеологія 

наукового дослідження  

Проблема права. Проблема 

доказу правильності 

дослідження. Проблема 

значущості (значення здобутого 

результату у вирішенні 

проблеми). Проблема 

доцільності. Проблема 

закономірності . 

Поняття наукового дослідження 

та вимоги до 

нього.Поняттянауковогодослідже

ння, йогоосновніознаки та 

характеристики. Структура 

науковогодослідження. Вимоги 

до науковихдосліджень.  

Видинауковихдосліджень. 

 

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:6,11; 

Додаткова 

література

:21; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

10 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №5. Джерела і література 

в їхньому технічному 

пріоритеті  
Технічні прийоми вивчення 

джерел.Збирання джерел. Процес 

добування власних думок при 

читанні карток. Класифікація 

карток джерел і власних думок.  

 

 

Лекція -1год, 

семінарське 

заняття – 1 

год, 

самостійна 

робота – 

10год. 

Основна 

література

:14,16; 

Додаткова 

література

:20; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

9 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №6. Постановка проблеми 

для наукового питання 
Тема дослідження. Реакційні 

синтези . Науково-дослідні 

рецензії на редакційні синтези. 

Зміст та складовінауково-

дослідногопроцесу. Схема та 

стадіїнауково-

дослідногопроцесу. Суть та 

складовіплануваннянауковоїдіяль

ності.  

Організаціянауково-

досліднихробіт. 

 

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:14,16; 

Додаткова 

література

:20,21; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

10 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №7Техніка вироблення 

плану наукового дослідження 
Про загальну форму плану. 

Основний зміст. Докази. 

Перемова і її види. 

Вступ, висновок. Види і цілі. 

. 

Лекція -1год, 

самостійна 

робота – 

13год. 

Основна 

література

:3,5,11; 

Додаткова 

література

:17,19; 

Електронн

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

9 



і ресурси: 

26,30,31. 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу  

Тема № 8. Оформлення 

наукового  дослідження  

Додатки . Зміст і показники. 

Техніка цитування і приміток. 

Техніка поділу тексту 

дослідження і наукової роботи 

Форми відображення результатів 

наукових досліджень. Форми 

викладу матеріалів дослідження 

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:7,13,14; 

Додаткова 

література

:18,19; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

9 

Відповідно до 

розкладу  

Тема №9. Публікація наукового 

дослідження 
Обсяг дослідження. Синтези . 

Види наукових досліджень. 

Науковівидання.Формивисвітлен

няпідсумківнауковоїроботи. 

Апробаціянауковихрезультатів.  

Проблема 

академічноїдоброчесності та 

перспектививирішення. 

Робота з науко-метричними 

базами даних. 

 

Лекція -2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:14,15; 

Додаткова 

література

:20; 

Електронн

і ресурси: 

26,30,31.. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

9 

Всього з навчальної дисципліни 90 год., з них: лекції-16 год, сем. заняття – 14 год, сам.робота- 60 год. 

 

 

10. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних 

результатів навчання   диф.залік 

 

11. Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо арифметичне 

100 балів протягом семестру та за залік: 90-100 

балів – здобувач демонструє повні і глибокі 

знання навчального матеріалу, достовірний рівень 

розвитку умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки; 82-89 балів – здобувач 

повністю володіє навчальним  матеріалом, володіє 

термінами й  може вільно обґрунтувати 

розв’язання певних задач та навести приклади; 74-

81 балів вільно володіє науковими термінами; 

здобувач демонструє повні знання навчального 

матеріалу, але допускає незначні пропуски 

фактичного матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та задач, у 

деяких випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі несуттєві 

помилки та неточності розв’язках; 64-73бали – 

здобувач володіє більшою частиною фактичного 

матеріалу, але викладає його не досить послідовно 

і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, 

не завжди вміє правильно застосувати набуті 

знання до розв’язання конкретних прикладів та 

задач, нечітко, а інколи й невірно формулює 

основні твердження та причинно-наслідкові 



зв’язки; 35-59 балів – здобувач не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, здобувач 

виконує письмову роботу та одну тестову, яка є 

допуском до складання іспиту. Головна мета її – 

перевірка самостійної роботи здобувачів в процесі 

навчання, виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу. При розв’язанні 

задач здобувач має детально вказувати, яким саме 

був хід його роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття проводиться з 

метою формування у здобувачів умінь і навичок з 

предмету, вирішення сформульованих завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і структурою 

семінарські, практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань здобувачів. Оцінка за 

семінарське, практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з дисципліни. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 

здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх компонент/навчальних 

дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно п.2.2. Порядку. 

 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

 

9.2 Критерії оцінювання  

Денна форма навчання 
№ Види навчальної діяльності (роботи) Модуль 1 Сума балів 

1.  Аудиторна робота (заняття у 

дистанційномурежимі): 

  

 - тестування 10 10 

 - п исьмова робота 5 5 

 - уснеопитування 45 45 

 - тощо 5 5 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



2.  Самостійна робота 15 15 

3.  Контрольна робота - - 

 Поточне оцінювання (разом) 85 85 

 Підсумковий контроль 15 15 

 Разом балів 100 100 

4.  - участь у наукових, науково-

практичних конференціях, олімпіадах; 

- підготовка науково їстатті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

 max 10 
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дискурс / Л. В. Петрова. Харків : Право, 1998. 406 с. 
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Сердюк // Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 24. С. 217–224.  
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Петришин // Проблеми філософії права. 2008. Т.IV-V.  С. 73–84. 
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http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/4/part_2/20.pdf
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2.  Офіційне інтернет-представництво Президента України. Сайт Президента України. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://president.gov.ua. 

3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kmu.gov.ua. 

4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua. 

5. Юридична газета online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com. 

6. Vuzlib. Экономико-правоваябиблиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vuzlib.su. 

7. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurist-

online.com. 

8. Електронний каталог eLibrary (http://elibrary.kspu.edu/); 

9. KSU Online. Система дистанційного навчання ХДУ. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ksuonline.kspu.edu/. 

10. Електронний архів-репозитарій наукових публікацій працівників та студентів 

Херсонського державного університету eKhSUIR (http://ekhsuir.kspu.edu/). 

11. Доступ в локальній мережі університету з усіх IP – адрес: WebofScience 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx) 

12. Scopus (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx) 

13. SpringerLink (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx) 

14. Iноземніeлектронні ресурси вільного доступу  

15. (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/2013Academics/2016FreeAcce

ss.aspx) 

16. Фахові періодичні видання  

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_Periodika.aspx

) 

17. Українські Інтернет-ресурси 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_link.aspx) 

18. Всі кодекси України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/t21). 

 


