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Анотація курсу 

Криміналістика виникла та розвивається як наука, що сприяє розкриттю, 

розслідуванню та попередженню злочинів. Саме її зародження було пов’язано з 

соціальним замовленням суспільства і держави на задоволення нагальних 

потреб правоохоронних органів щодо ефективних засобів і методів роботи під 

час вирішення завдань кримінального судочинства. На сьогоднішній день, 

переважна кількість доказів, на підставі яких суд визнає злодія злодієм, 

отримується завдяки роботі експертів-криміналістів. 

Викладання криміналістики в Академії спрямоване на формування 

системи спеціальних знань, необхідних для вирішення типових профільних 

завдань, в правоохоронній сфері. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти 

(студенти) повинні: 

знати: 
– предмет, систему, задачі та методи криміналістики; 

– теоретичні основи криміналістичної ідентифікації та діагностики, 

встановлення групової належності в криміналістиці; 

– сучасні технічні засоби, які використовуються підрозділами ДПтС 

України в процесі розслідування та попередження злочинів; 

– класифікацію ознак зовнішності людини; 

– механізм утворення та класифікацію слідів; 

– методи та засоби виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів; 

– характеристику і класифікацію вогнепальної та холодної зброї, слідів її 

застосування;  

– способи підробки документів; 

– основні положення криміналістичного дослідження рукописних 

текстів, методи техніко-криміналістичного дослідження документів;  

– системи і види криміналістичної реєстрації (криміналістичних обліків).  

– загальні положення та завдання криміналістичної тактики; 

– поняття і види криміналістичних версій; 

– поняття, значення і види планування розслідування злочинів; 

– тактичні і організаційні основи проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій; 

– систему та завдання криміналістичної методики; 

– поняття, структуру криміналістичної характеристики злочину та її 

значення;  

– методику планування та організацію розслідування найбільш 

характерних для установ виконання покарань злочинів. 

вміти: 

– використовувати теоретичні знання розділів; 

– застосовувати в практичній діяльності методику криміналістичної 

ідентифікації, діагностики і встановлення групової належності; 

– володіти техніко-криміналістичними засобами та прийомами 

виявлення, вилучення та фіксації слідів злочину та злочинця, попередження 
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злочину, фіксації ходу і результатів слідчих (розшукових) дій; 

– виявляти, оглядати, фіксувати і вилучати різні сліди злочину та 

злочинця, речові докази, описувати їх в протоколі слідчих (розшукових) дій і 

ефективно використовувати в розкритті, розслідуванні та попередженні 

злочину; 

– описувати людину по методу “словесного портрету”, складати 

суб’єктивні портрети з використанням програми «Фоторобот»; 

– виявляти ознаки підробки документів, використовувати ознаки почерку 

і письмової мови для встановлення особи автора документу; 

– користуватись різними видами криміналістичних обліків; 

– будувати криміналістичні версії і робити їх перевірку; 

– використовувати тактичні прийоми при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; 

– фіксувати результати слідчих (розшукових) дій, у тому числі з 

використанням техніко-криміналістичних та інших засобів; 

– давати криміналістичну характеристику окремих видів злочинів; 

– будувати і планувати перевірку слідчих версій по окремих видах 

злочинів, складати плани розслідувань; 

– використовувати сучасні досягнення психології, кримінології при 

організації розслідування злочинів; 

– виявляти причини і умови, які сприяють скоєнню злочинів і вживати 

заходи по їх попередженню. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

– елементи механізму злочину;  

– елементи виникнення інформації про злочин і осіб, причетних до його 

вчинення;  

– елементи збирання (виявлення, вилучення), дослідження, оцінки і 

використання доказів;  

– спеціальні засоби і методи дослідження доказів і запобігання злочинам. 

Навчальна дисципліна «Криміналістика» тісно пов’язана з юридичними 

дисциплінами, серед яких варто зазначити такі: кримінальне право, 

кримінальний процес, кримінологія, оперативно-розшукова діяльність, 

кримінально-виконавче право. 

Міждисциплінарні зв’язки виражаються у тому, що для успішного 

ведення боротьби зі злочинністю необхідні знання щодо того:  

– які діяння є злочинними і з якими ознаками складу злочину 

(кримінальне право);  

– які методи і засоби виявлення і дослідження слідів, що проявляються 

при підготовці до злочину, його здійсненні та прихованні (криміналістика);  

– який порядок збирання, перевірки, оцінки доказів, процесуального 

провадження по кримінальних справах (кримінальний процес);  

– які типові обставини, що сприяли здійсненню певних видів злочинів і 

заходи для їхнього попередження (кримінологія);  
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– які методики і засоби виявлення та припинення злочинних діянь, що 

готуються і почалися (оперативно-розшукова діяльність);  

які можливості одержання і використання кримінальної інформації для 

контролю латентності й рецидиву злочинів, запобігання злочинам, що 

вчиняються в умовах кримінально-виконавчих установ (кримінально-виконавче 

право). 

 

Мета курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є 

опанування теоретичних основ розслідування злочинів, а також вивчення 

загальнонаукових та спеціальних методів криміналістики, теорії 

криміналістичної ідентифікації, основ криміналістичної техніки, загальних 

положень теорії розслідування окремих видів злочинів, а також тактики 

провадження окремих слідчих (розшукових) дій.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика» є: 

– вивчення курсантами (студентами) теоретичних та методологічних основ 

криміналістики; 

– ознайомлення з історію виникнення та розвитку криміналістики;  

– оволодіння системою методів, прийомів та видів виявлення, фіксації і 

вилучення слідів на місці вчинення злочину;  

– розглянути методику проведення різних видів криміналістичних 

експертиз; 

– вивчити тактику проведення слідчих (розшукових) дій; 

– засвоїти методику розслідування окремих видів злочинів;  

– формування у курсантів (студентів) необхідних умінь та практичних 

навичок прийняття рішень в різноманітних ситуаціях. 

Організація навчання 

Тематичний план 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьо

го  

у тому числі 

л с п інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1 Теоретичні основи криміналістики  

       

Тема 1.Предмет, система, завдання 

криміналістики. 

4 2    2 

Тема 2.Ідентифікація і встановлення групової 

належності. 

6   2  4 

Всього за розділ 1 10 2  2  6 

Розділ 2. Криміналістична техніка 

Лекція по розділу «Криміналістична техніка» 4 4     

Тема 3. Загальні положення криміналістичної 

техніки 
4   4  

4 
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Тема 4. Криміналістичне дослідження слідів 16   8  8 

Тема 5. Криміналістична фотографія 8   4  4 

Тема 6. Криміналістичне ототожнювання 

людини за зовнішніми ознаками 
8   4  4 

Тема 7.Криміналістичне зброєзнавство 22   14  8 

Тема8. Криміналістичне дослідження документів 10   4  6 

Тема 9. 

Криміналістичний облік 
6   2  4 

Разом за розділ 3 78 4  36  38 

РОЗДІЛ 3. Криміналістична тактика 

Лекція по розділу «Криміналістична тактика» 4 4     

Тема 10. Загальні 

положення криміналістичної тактики. Слідчі 

версії та планування проведення слідчих дій 

4     4 

Тема 11. Тактика слідчого огляду 14   8  6 

Тема 12. Тактика допиту 4   2  2 

Тема 13. Тактика обшуку 4   2  2 

Тема 14. Тактика пред'явлення для впізнання  4   2  2 

Тема 15 Тактика слідчого експерименту 4   2  2 

Тема 16. Тактика призначення і проведення 

судової експертизи 
8   4  4 

Всього за розділ 3 48 4  20  24 

 Розділ 4. Криміналістична методика  

Тема 17. Методика розслідування окремих видів 

злочинів 
14 4  4  6 

Всього за розділ 4 14 4  4  6 

Усього годин 150 14  62  74 

 

Завдання до практичних занять та для самостійного опрацювання 

Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів) попередньо розглянутих на лекційних заняттях. Конспектування 

навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. 

Тема 1. Предмет, система, завдання криміналістики  

Питання для самостійної роботи 

1. Предмет криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет 

криміналістики.  

2. Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики.  

3. Загальні та окремі завдання криміналістики. Завдання криміналістики 

на сучасному етапі розвитку суспільства і формування правової держави.  

4. Система криміналістики. Загальна теорія, окремі криміналістичні 

теорії і вчення.  

 

Тема 2. Ідентифікація і встановлення групової належності 
Питання для самостійної роботи 
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1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у 

слідчій, експертній і судовій діяльності.  

2. Види та форми криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і 

властивості, їх класифікація.  

3. Ототожнення і встановлення групової належності. Об'єкти і суб'єкти 

криміналістичної ідентифікації.  

4. Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних 

досліджень. 

5. Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади 

криміналістичної діагностики.  

 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки 
Питання для самостійної роботи 

1. Поняття, зміст і завдання криміналістичної техніки. 

2. Структура і джерела формування та розвитку криміналістичної техніки. 

3. Класифікація криміналістичних засобів і методів. 

4. Cутність криміналістичної фіксації доказової інформації. Об`єкти і 

форми фіксації. 

5. Обов`язкові умови при збиранні доказової інформації. 

 

Тема 4. Криміналістична фотографія 

Питання для самостійної роботи 

1.Криміналістична фотографія: поняття, завдання, види, методи, і 

прийоми. Суб’єкти криміналістичної фотографії. 

2.Криміналістично-оперативна (фіксуюча) фотографія. Особливості 

фотографування окремих об'єктів: місця події, трупа, речових доказів, живих 

осіб. 

3.Криміналістично – дослідницька (експертна) фотографія: поняття, 

завдання, методи.  

4.Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби його 

здійснення при проведенні слідчих дій.  

 

Тема 5. Криміналістичне ототожнювання людини за зовнішніми 

ознаками  

Питання для самостійної роботи 

1. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками 

зовнішності, їх ідентифікаційне значення та класифікація.  

2. Система опису ознак зовнішності. Функціональний портрет людини.  

3. Засоби та методи фіксації (сумування, поєднання, об'єднання) 

зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.  

4. Судово-портретна експертиза: поняття, питання, що вирішуються, 

методи проведення, підготовка матеріалів для призначення.  

 

Тема 6. Криміналістичне дослідження слідів 
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Питання для самостійної роботи 

1. Предмет, система і завдання слідознавства. Наукові засади трасології. 

2. Механізм утворення слідів і їх класифікація. 

3. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби 

та методи виявлення та вилучення слідів. 

4. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг, тіла, зубів, виділень, 

взуття, одягу, рукавичок), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів, 

матеріалів, речовин і виробів. Предмети як сліди злочину. Особливості 

виявлення і вилучення вказаних категорій слідів. 

5. Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів для її 

проведення. 

 

Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство 

Питання для самостійної роботи 

1. Поняття судової балістики, її наукові засади Види та характеристика 

об'єктів балістичного дослідження: зброї, боєприпасів, слідів пострілу. 

2. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації і вилучення зброї та слідів 

її застосування. Встановлення обставин використання зброї: спосіб 

виготовлення, направлення, місця та дистанції пострілу. 

3. Судово-балістична експертиза: питання, які вирішує, підготовка 

матеріалів для її проведення. 

4. Холодна зброя. Поняття, класифікація. Питання, що вирішуються 

експертизою холодної зброї. 

 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів 

Питання для самостійної роботи 

1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження 

документів. Поняття та класифікація документів. Правила поводження з 

документами. 

2. Дослідження рукописних документів. Поняття письма та почерку. 

Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.  

3. Почеркознавча і авторознавча експертизи: поняття, завдання, 

можливості та підготовка матеріалів для призначення. 

4. Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Види 

підробки документів. 

5. Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду, способу 

друку та особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою 

розшуку місця виготовлення досліджуваного матеріалу. 

6. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло 

вирішуваних питань, підготовка матеріалів для призначення. 

 

Тема 9. Криміналістичний облік 

Питання для самостійної роботи 

1 . Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. 
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2. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. 

3. Об'єкти, система, принципи організації і функціонування 

криміналістичних обліків. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, 

предметів, у розкритті злочинів. 

4.Допоміжні інформаційні системи, що використовуються 

правоохоронними органами в розшуковій діяльності. 

 

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики.  

Організація і планування розслідування 

Питання для самостійної роботи 

1. Історія зародження криміналістичної тактики. 

2. Теорія криміналістичного прогнозування. 

3. Поняття, система і зміст криміналістичною тактики. 

4. Задачі криміналістичною тактики, її зв'язок з юридичними науками. 

5. Тактичні прийоми, тактичні комбінації. 

6. Планування розслідування окремих слідчих дій, принципи планування. 

7. Слідчі версії (поняття, класифікація). 

 

Тема 11. Тактика слідчого огляду 

Питання для самостійної роботи 

1. Поняття огляду, його види. 

2. Сутність, мета і завдання огляду місця події.  

3. Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми.  

4. Огляд трупа на місці його знаходження. Огляд предметів і документів. 

5. Фіксація ходу і результатів огляду. 

 

Тема 12. Тактика допиту 

Питання для самостійної роботи 

1. Поняття, значення і види допиту. 

2. Психологічний процес формування показань. Підготовка до допиту. 

3. Формування психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми 

допиту і фактори їх вибору та застосування. 

4. Тактичні особливості допиту потерпілих, свідків, підозрюваних, 

неповнолітніх, осіб з психологічними і фізичними вадами, а також за 

участю спеціалістів, перекладача і захисника. 

5. Деякі нетрадиційні методи отримання показань. 

6. Фіксація ходу і результатів допиту. 

7. Тактика допиту. 

 

Тема 13. Тактика обшуку 
Питання для самостійної роботи 

1. Поняття і завдання обшуку, їх види та учасники,підготовка до обшуку. 

2. Психологічні аспекти обшуку.  

3. Тактика обшуку в приміщенні, на відкритій місцевості.  
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4. Тактика проведення особистого і групового обшуку. 

5. Особливості фіксації результатів обшуку. 

 

Тема 14. Тактика слідчого експерименту 
Питання для самостійної роботи 

1. Поняття, форми, завдання, підготовка і тактичні особливості слідчого 

експерименту.  

2. Фіксація ходу і результатів. 

 

Тема 15. Тактика пред'явлення для впізнання 
Питання для самостійної роботи 

1. Поняття, завдання й об’єкти пред’явлення для упізнання. 

2. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для упізнання живих осіб, 

трупів, предметів та інших об’єктів. Впізнання за фото-, відеоматеріалами, 

за голосом та функціональними ознаками. 

3. Тактика пред’явлення для упізнання за допомогою позавізуального 

спостереження. 

4. Фіксація й оформлення результатів пред’явлення для упізнання. 

 

Тема 16. Тактика призначення і проведення експертизи 
Питання для самостійної роботи 

1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні 

злочинів. 

2.  Застосування спеціальних знань при підготовці та проведенні слідчих 

дій. 

3. Завдання експертиз, їх класифікація.  

4. Система судово-експертних установ України.  

5. Підготовка до призначення експертизи.  

6. Призначення і проведення експертиз. Оцінка слідчим висновку 

експерта. 

 

Тема 17. Криміналістична методика 
Питання для самостійної роботи 

1. Поняття, сутність і джерела криміналістичної методики. Структура і 

загальні принципи криміналістичної методики. 

2. Криміналістична характеристика злочинів та її елементи. 

3. Функції криміналістичної методики. 

 

Теми для підготовки реферативних доповідей 

1. Загальна теорія криміналістики. 

2. Історія криміналістики. 

3. Криміналістична ідентифікація. 

4. Криміналістична групофікація. 

5. Криміналістична техніка. 
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6. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів. 

7. Напрямки розвитку криміналістичної техніки. 

8. Судова фотографія. 

9. Сигналетична фотозйомка. 

10. Фотозйомка при проведенні слідчих дій. 

11. Панорамна фотозйомка. 

12. Криміналістична габітоскопія. 

13. Наукові засади криміналістичного дослідження ознак зовнішності 

людини. 

14. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності. 

15. Сфера застосування криміналістичної габітоскопії. 

16. Методи отримання інформації щодо зовнішності людини. 

17. Технічна експертиза документів. 

18. Властивості почерку, що дозволяють ототожнювати виконавця рукопису. 

19. Види зразків почерку для порівняльного дослідження. 

20. Види підробок документів. 

21. Ідентифікаційні ознаки машинописних текстів. 

22. Криміналістичне зброєзнавство. 

23. Класифікація ручної вогнепальної зброї. 

24. Класифікація боєприпасів. 

25. Сліди застосування вогнепальної зброї. 

26. Класифікація холодної зброї. 

27. Трасологія. 

28. Наукові засади трасології. 

29. Види слідів у трасології. 

30. Трасологічні сліди людини. 

31. Будова папілярних візерунків поверхні долоні руки. 

32. Папілярні візерунки пальців рук. 

33. Класифікація слідів транспортних засобів. 

34. Криміналістична реєстрація. 

35. Наукові засади криміналістичної реєстрації. 

36. Особливості різних видів обліків об’єктів. 

37. Юридичні підстави для реєстрації окремих осіб. 

38. Форми ведення криміналістичної реєстрації. 

39. Криміналістична тактика. 

40. Система наукових засад криміналістичної тактики. 

41. Види тактичних прийомів. 

42. Елементи тактичної операції. 

43. Принципи підготовки та проведення тактичних операцій. 

44. Методи слідчого огляду. 

45. Способи фіксації ходу і результатів огляду місця події. 

46. Спорядження слідчо-оперативної групи. 

47. Тактика проведення слідчих дій. 

48. Підготовка до проведення допиту. 
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49. Основні прийоми допиту в умовах безконфліктної ситуації. 

50. Порядок проведення очної ставки. 

51. Види слідчого експерименту. 

52. Тактичні прийоми проведення перевірки показань на місці. 

53. Види судових експертиз. 

54. Підготовка до одержання зразків для порівняльного дослідження. 

55. Криміналістична методика. 

56. Завдання криміналістичної методики. 

57. Принципи криміналістичної методики. 

58. Види галузевих характеристик окремих видів злочинів. 

59. Структура криміналістичної характеристики злочинів 

60. Алгоритм побудови криміналістичної характеристики злочинів. 

 

Методи контролю та засоби діагностики якості навчання (перелік питань 

для підготовки до заліку/екзамену) 

 

Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

 
1. Предмет та завдання криміналістики 

2. Система криміналістики 

3. Природа криміналістики 

4. Місце криміналістики в системі юридичних наук  

5. Роль і місце природних і технічних наук у системі криміналістичного 

знання, напрямку їхнього використання 

6. Виникнення і розвиток криміналістики 

7. Сучасний стан криміналістики 

8. Історія становлення експертних установ в Україні 

9. Розслідування злочинів як процес пізнання  

10. Методи криміналістики та їх види 

11. Спеціальні методи криміналістики 

12. Поняття криміналістичної ідентифікації 

13. Групова належність та її значення 

14. Об’єкти ідентифікації 

15. Типи та види ідентифікації 

16. Ідентифікаційні ознаки 

17. Загальна методика криміналістичної ідентифікації 

18. Поняття криміналістичної техніки та її галузі 

19. Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення 

20. Правові основи використання технічних засобів 

21. Комплекти науково-технічних засобів (слідча валіза) 

22. Оснащеність пересувної криміналістичної лабораторії (ПКЛ) 

23. Технічні засоби профілактики 

24. Поняття судової фотографії та її значення 

25. Види судово-оперативної фотозйомки 
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26. Методи судово-оперативної фотозйомки 

27. Фотозйомка місця події: методи і прийоми 

28. Впізнавальна фотозйомка (сигналітична) 

29. Правила проведення впізнавальної зйомки живих осіб 

30. Впізнавальна зйомка живих осіб і трупів 

31. Порядок огляду трупа і прийоми його фотографування 

32. Поняття і задачі судово-дослідницької фотографії 

33. Методи судово-дослідницької фотографії 

34. Орієнтуюча зйомка 

35. Оглядова зйомка 

36. Вузлова зйомка 

37. Детальна зйомка об'єкта 

38. Поняття судового відеозапису 

39. Процесуальне оформлення застосування криміналістичної 

фотографії 

40. Поняття документа в криміналістиці. Види документів 

41. Слідчий огляд документів 

42. Поняття техніко-криміналістичного дослідження документів 

43. Встановлення змін у документі 

44. Повна підробка документів 

45. Способи часткової підробки документів 

46. Способи підробки грошей 

47. Встановлення слабовидимих і невидимих текстів 

48. Дослідження залитих і закреслених текстів 

49. Дослідження відбитків печаток та штампів 

50. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його 

властивості 

51. Ознаки письмової мови 

52. Поняття почерку та його ознаки 

53. Загальні ознаки почерку 

54. Окремі ознаки почерку 

55. Особливості підготовки матеріалів до судово-почеркознавчого 

дослідження 

56. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності 

57. Види ідентифікації людини за ознаками зовнішності 

58. Словесний портрет 

59. Суб’єктивний портрет 

60. Фоторобот 

61. Поняття судової балістики та її значення 

62. Класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів 

63. Сліди дії вогнепальної зброї 

64. Слідчий огляд вогнепальної зброї, та слідів її дії 

65. Поняття трасології та її значення 

66. Поняття сліду в трасології.  
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67. Механізм слідоутворення і класифікація слідів 

68. Поняття дактилоскопії 

69. Види папілярних узорів 

70. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук 

71. Сліди ніг та взуття людини. Особливості їх фіксації 

72. Сліди знарядь злому та інструментів. Особливості їх фіксації 

73. Сліди транспортних засобів. Особливості їх фіксації 

74. Поняття кримінальної реєстрації 

75. Види криміналістичних обліків. Дактилоскопічний облік 

76. Поняття і предмет криміналістичної тактики 

77. Поняття тактичного прийому та його види 

78. Тактичні комбінації і тактичні операції 

79. Поняття організації розслідування злочинів 

80. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування 

81. Сутність та види версій 

82. Побудова слідчих версій 

83. Поняття та види слідчого огляду 

84. Тактичні прийоми огляду місця події 

85. Фіксація результатів огляду місця події 

86. Огляд трупу 

87. Поняття та види допиту 

88. Підготовка до допиту 

89. Тактичні прийоми допиту 

90. Тактичні прийоми викриття неправди в показаннях 

91. Фіксація результатів допиту 

92. Поняття та види обшуку 

93. Тактичні прийоми обшуку 

94. Фіксація результатів обшуку 

95. Поняття пред’явлення для впізнання 

96. Підготовка до пред’явлення для впізнання 

97. Особливості пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів та 

предметів 

98. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання 

99. Поняття та види слідчого експерименту 

100. Підготовка до слідчого експерименту  

101. Тактичні правила проведення слідчого експерименту  

102. Особливості перевірки показань на місці 

103. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події 

104. Поняття судової експертизи та її значення 

105. Види судової експертизи 

106. Система судово-експертних установ в Україні 

107. Підготовка до проведення судових експертиз 

108. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі 

109. Поняття та зміст криміналістичної методики 
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110. Криміналістична класифікація злочинів 

111. Криміналістична характеристика злочинів та її структура 

112. Криміналістична характеристика вбивств 

113. Криміналістична характеристика хабарництва 

114. Криміналістична характеристика крадіжок 

115. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв 

116. Криміналістична характеристика шахрайства 

117. Криміналістична характеристика втеч з установ виконання покарань 

118. Криміналістична характеристика ухилень від відбування покарання у 

виді обмеження волі та у виді позбавлення волі 

119. Криміналістична характеристика злісної непокори вимогам 

адміністрації установи виконання покарань 

120. Криміналістична характеристика дій, що дезорганізують роботу 

установ виконання покарань 

 

Схема нарахування балів та критерії оцінювання знань 

. 

Таблиця 1 

Аудиторна робота, поточне тестування та  

самостійна робота 

75 балів 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів екзамен 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 балів 100 балів 

2 2 2 4 4 4 4 4 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

4 2 4 4 4 4 4 4 

Т17        

4        

 

 

Поточне оцінювання успішності відбувається за результатами виконання 

вами практичних завдань з курсу (відповідно до Таблиці 1). Основна увага при 

оцінюванні звертається на якість підготовки до навчального заняття 

(опрацювання навчального матеріалу лекцій та завдань, винесених на 

самостійну підготовку), відсоток обсягу виконаного практичного завдання, 

правильність застосування відповідної техніки та методики при виконанні 

завдання. В разі пропуску навчальних занять з поважних причин, посилання на 

навчальний матеріал, розглянутий на заняттях, здобувач вищої освіти може 

отримати у викладача. Обов’язковою умовою усунення наявних навчальних 

заборгованостей є наявність конспекту з відображеним навчальним матеріалом 

практичного заняття. 

В разі підготовки реферативних доповідей, презентацій з тематики, що 

вивчається, участь у навчальних проектах кафедри тактико-спеціальної 

підготовки можна отримати додатково 2 бали за тему (але не перевищуючи 

загальну кількість балів, передбачених робочою навчальною програмою). 
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Семестровий іспит, як форма підсумкового контролю полягає в 

оцінці засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни 

криміналістика. 

Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться, як правило, 

викладачем, який проводив поточні заняття з криміналістики в усній або 

письмовій формі, за білетами – шляхом співбесіди, згідно питань, що 

виносяться на іспит. 

Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб (за винятком виконання групових проектів); 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати 

чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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