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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Криміналістика»
Курс: ІV
Спеціальність: правознавство.
Форма проведення: письмова.
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:

Кількість
Оцінка за
Значення оцінки
балів
національною
шкалою
37-40
Відмінно
Відповідь студента:
балів
- містить повний, розгорнутий, правильний
виклад матеріалу з поставленого питання;
- демонструє знання основних понять і
категорій та взаємозв’язку між ними, вірне
розуміння змісту основних теоретичних
положень;
- вказує на вміння давати змістовний та
логічний аналіз матеріалу з поставленого
питання;
- демонструє
знання
різних
наукових
концепцій та підходів щодо певної науковотеоретичної
чи
науково-практичної
проблеми,
пов’язаної
з
поставленим
питанням;
- здатність робити власні висновки в разі
неоднозначності, спірного чи проблемного
характеру
поставленого
питання
чи
проблеми.
36-26
Добре
- недостатня повнота, незначні неточності чи
балів
прогалини при поясненні того чи іншого
аспекту питання;
- недостатньо детально розкритий предмет
запитання, а основні поняття носять тезисний

25-15
балів

Задовільно

14-1
балів

Незадовільно

характер;
- окремі формулювання є нечіткими; міститься
інформація, котра не відноситься до змісту
екзаменаційного питання;
- зміст відповіді свідчить про прогалини у
знаннях з відповідного питання або ж про
невірне
розуміння
окремих
аспектів
поставленого питання;
- відповідь
викладена
недостатньо
аргументовано та/або з порушенням правил
логіки при поданні матеріалу;
- відповідь не містить аналізу проблемних
аспектів поставленого питання, свідчить про
недостатню
обізнаність
з
основними
науковими теоріями і концепціями, що
стосуються відповідного питання;
Студент взагалі не відповів на питання, або його
відповідь є неправильною, тобто містить грубі
змістовні помилки щодо принципових аспектів
поставленого питання. Аргументація відсутня
взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи
алогічною. Задача розв’язана невірно. Відповідь на
ситуативне завдання є необґрунтованою та
алогічною.

Перелік допоміжних матеріалів:
1. Інструкція про проведення експертиз
2. Аверьянова Т. В., Бєлкін Р. С. «Криміналістика»
3. Навчальний посібник «Криміналістика» Віктора Маркуся
Орієнтовний перелік питань:

1. Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що
вивчаються криміналістикою
2. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)
3. Способи фіксації ходу і результатів пред’явлення для впізнання
4. Види і характеристика методів криміналістики
5. Поняття криміналістичної тактики, її система, джерела та завдання
6. Тактичні особливості підготовки до слідчого експерименту
7. Криміналістика в системі інших наук
8. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація
9. Поняття слідчого експерименту, його мета, види та учасники
10.Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації
11.Види планування розслідування
12.Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них.
Правила і тактика отримання зразків

13.Види та форми криміналістичної ідентифікації. Процес криміналістичної
ідентифікації
14.Поняття і сутність планування розслідування. Принципи планування
розслідування. Вимоги до плану розслідування
15.Можливості та завдання використання допомоги населення і засобів
масової інформації у боротьбі зі злочинністю. форми та методи залучення
громадян до участі в розкритті та розслідування кримінальних
правопорушень
16.Судова фотографія: види, методи і прийоми
17.Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації
18.Структура криміналістичної методики розслідування злочинів
19.Особливості фотографування окремих об’єктів місця події, трупа,
речових доказів, живих осіб
20.Огляд місця події. Учасники, підготовка, етапи та прийоми огляду місця
події
21.Загальні положення, розвиток і наукові засади криміналістичної методики
розслідування злочинів
22.Поняття, наукові засади та система криміналістичної трасології
23.Особливості огляду трупа. Участь судового медика в огляді трупа.
Ексгумація трупа
24.Кореляційна залежність елементів криміналістичної характеристики
25.Механізм утворення слідів, їх класифікація
26.Способи фіксації ходу і результатів слідчого огляду
27.Криміналістична характеристика умисних вбивств. Основні напрямки
розслідування даних кримінальних правопорушень
28.Види слідів у трасології
29.Поняття та сутність освідування. Мета і правила освідування
30.Типові слідчі ситуації і дії слідчого на початковому етапі розслідування
умисних вбивств
31.Види та характеристика слідів людини
32.Поняття, сутність та види обшуку. Підготовка до обшуку. Технічні засоби
пошуку
33.Особливості наступного етапу розслідування вбивств
34.Види та характеристика слідів транспортних засобів
35.Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості
36.Криміналістична характеристика крадіжок. Основні напрямки
розслідування даних кримінальних правопорушень
37.Холодна зброя. Поняття, класифікація
38.Поняття, значення та види допиту. Підготовка до допиту
39.Типові слідчі ситуації і першочергові слідчі дії на початковому етапі
розслідування крадіжок
40.Поняття та класифікація документів. Правила поводження з документами
41.Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні
прийоми допиту
42.Криміналістична характеристика зґвалтувань
43.Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та способи їх
виявлення

44.Система опису ознак зовнішності
45.Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх
ідентифікаційне значення та класифікація
46.Підготовка до пред’явлення для впізнання
47.Криміналістична характеристика грабежів та розбійних нападів. Основні
напрями розслідування даних кримінальних правопорушень
48.Поняття письма, письмової мови та почерку. Ознаки письмової мови і
почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення
49.Пред’явлення для впізнання осіб, предметів, трупів, ділянок місцевості
50.Типові слідчі ситуації і дії слідчого на початковому етапі розслідування
грабежів та розбійних нападів
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