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КРИМІНАЛІСТИКА 

Тип Дисципліна професійної та 

практичної підготовки, фахова  

Код К-48 

Семестр VӀI; VӀII 

Загальна кількість кредитів/годин: 4 кр. (120 год.) 

Форма контролю Залік, іспит 

Викладач к. ю. н., доцент, доцент кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Жданова І.Є. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Теорія держави та права» 

«Кримінальне право (Загальна 

Особлива частина)», «Кримінальний 

процес», «Правоохоронна діяльність 

держави» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-48 Криміналістика викладається на 

четвертому році навчання 

Форми навчання:  лекції, лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Критерії оцінювання:  VӀI семестр: 

лабораторні заняття – 60 балів 

самостійна робота – 20 балів 

модульний контроль – 20 балів 

VӀII семестр: 

лабораторні заняття – 42 балів 

самостійна робота – 9 балів 

модульний контроль – 9 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 

балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ 

 

Предмет, система, завдання, методи криміналістики. Криміналістичні 

ідентифікація і діагностика.  Загальні положення криміналістичної техніки. 

Криміналістичні фотографія і відеозапис. Криміналістична трасологія. 

Криміналістичне зброєзнавство. Криміналістичне документознавство. 

Криміналістична габітологія.  Криміналістичний  облік. Загальні положення 

криміналістичної тактики. Тактика побудови і перевірки версій, планування 

розслідування.  Тактика допиту. Тактика пред’явлення для впізнання. Тактика 

обшуку. Тактика огляду і освідування. Тактика слідчого експерименту.  

Тактика використання спеціальних знань. Тактика взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами, підприємствами, установами, громадськістю та 



засобами масової інформації. Загальні положення криміналістичної методики. 

Методика розслідування вбивства. Методика розслідування крадіжки. 

Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем. Методика розслідування 

кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва. Методика 

розслідування кримінальних правопорушень, що полягають у незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів.  
 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:  

 

Загальні компетентності (ЗК) та Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) здобувачів вищої освіти: 

 

1. Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчанні, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів (ЗК-2, ЗК-3, ЗК-

9, СК-8, СК-11, СК-12, СК-12, СК-13, СК-14, СК-15, СК-16); 

2. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування (ЗК-2, СК-13, СК-16);  

3. Зрозуміле і недвозначне донесення висновків, а також знань та пояснень, 

ідей, проблем, рішень, що їх обґрунтовують, власного досвіду до фахівців і 

нефахівців в галузі професійної діяльності (ЗК-3, СК-8, СК-11, СК-12, СК-13, 

СК-16); 

4. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик окремих 

осіб та /або груп осіб, оцінку стратегічного розвитку команди (ЗК-3, ЗК-9);  

5. Використання іноземних мов у професійній діяльності (ЗК-9);  

6. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності, зокрема на межі предметних галузей (СК-8, 

СК-13, СК-15);  

7. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності (СК-

8, СК-15);  

8. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності (СК-11, СК-14); 

9. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності (СК-11, СК-13, СК-14). 

 

Результати навчання (РН): 

 

РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин;  

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів;  

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження  на основі аналізу 

відомої проблеми;  



РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю; 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему;  

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами;  

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин;  

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій;  

РН 10. Вільно спілкуватися державною і іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію;  

РН 11. Володіти базовими навичками риторики;  

РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно 

і зрозуміло;  

РН 13. Пояснювати характер певних подій і процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту;  

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел, вторинних джерел для своєї професійної діяльності;  

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технологій і бази даних;  

РН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності;  

РН 17. Працювати у групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи;  

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи;  

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;  

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;  

РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки;  

РН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно 

до правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях;  

РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  

 


