
 

 



 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Криміналістика   

Вид дисципліни вибіркова * 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 3 

Семестр 5 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю Залік  
 

* - вибір з каталогу дисциплін 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Криміналістики» є підготовка бакалаврів зі 

спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Майбутній бакалавр повинен 

набути фундаментальні теоретичні знання з криміналістики, які дозволять оволодіти 

навичками використання криміналістичної техніки, призначення судових експертиз, 

проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також методикою 

розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Окрім наведеного, 

викладання дисципліни передбачає формування навичок самостійної роботи з 

нормативним, емпіричним та теоретичним матеріалом як необхідних передумов 

професійної діяльності правника. 

Завдання:  

-     формування у студентів професійної самосвідомості, абстрактного, логічного та 

критичного мислення, аналізу і синтезу щодо використання процесуальних знань в системі 

правовідносин; 

-     надання студентам систему теоретичних знань з діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури, суду у правозахисних структурах, які будуть 

використовуватися ними при вирішенні професійних завдань; 

-     формування практичних навичок щодо правильного застосування норм 

кримінального процесуального права в процесі розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень; основних норм, які спрямовані на охорону прав і свобод 

громадян; забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди; реалізацію принципу 

«дозволено те, що передбачено законом», щоб «жоден винний не уникнув 

відповідальності, а жоден невинний не був безпідставно покараний». 



 

 

-      створення умов для формування професійного мислення спеціалістів, які 

працюватимуть у системі «людина - право - людина»; 

-     формувати вміння працювати самостійно; 

-     навчити працювати у команді колег за фахом. 
 

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК)- 

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре 

володіти правничою термінологією. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)- 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

 

 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Студент має знати та розуміти, вміти: 

ДПРН - Обґрунтування правової позиції щодо теорії криміналістики. Готувати 

роз’яснення, пояснювальні записки та обґрунтування щодо інформації, яка містить ознаки 

кримінального правопорушення. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію з 

курсу. Користуватися базами даних та інформаційними ресурсами для підготовки і 

проведення процесуальних дій, складання процесуальних документів. Застосовувати 

основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи з урахуванням 

міжінституціональних підходів враховуючи специфіку тактичних прийомів та методів для 

швидкого, повного та неупередженого розслідування різних видів кримінальних 

правопорушень. Здійснювати правозастосування.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теорія криміналістичної ідентифікації та 

діагностики 
6 2 2   2 

Тема 2. Загальні положення криміналістичної техніки 6 2 2   2 

Тема 3. Основи трасології 8 2 2   4 

Тема 4. Сліди людини та їх значення у розслідуванні 

кримінальних правопорушень 
8 2 2   4 

Тема 5. Техніко-криміналістичне дослідження 

документів 
8 2 2   4 

Тема 6. Судова балістика, її практичне використання 

в розслідуванні кримінальних правопорушень 
6 2    4 

Тема 7. Криміналістичні обліки 8 2 2   4 

Тема 8. Загальні положення криміналістичної 

тактики 
8 2 2   4 

Тема 9.Тактика огляду та освідування 8 2 2   4 

Тема 10. Тактика допиту 8 2 2   4 

Тема 11. Тактика пред’явлення для впізнання 8 2 2   4 

Тема 12. Тактика слідчого експерименту 8 2 2   4 

Тема 13. Експертологія. Тактика призначення 

судових експертиз 
8 2 2   4 

Тема 14. Загальні положення криміналістичної  

методики 
7 1 2   4 

Тема 15. Основи методики розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень 
7 1 2   4 

Модульний контроль 8      

Разом  120 28 28   56 

Усього  120 28 28   56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  
 

Тема 1. Теорія криміналістичної ідентифікації та діагностики  
Предмет криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. 

Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. 

Функції та завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Загальні, спеціальні та конкретні завдання криміналістики.  Система криміналістики. 

Загальна теорія, окремі криміналістичні теорії і вчення. Криміналістична техніка, тактика і 

методика розслідування злочинів.  

Криміналістика у системі інших наук і її значення в забезпеченні практичної 

діяльності у боротьбі із злочинністю. Використання положень філософії, логіки, 

психології, етики та інших суспільних наук у розвитку криміналістичної теорії, розробці 

засобів і методів слідчої діяльності. Співвідношення криміналістики і природничо-

технічних наук.  

Поняття методів криміналістики, їх характеристика. Діалектичний метод пізнання. 

Використання загальнонаукових методів у криміналістиці. Спеціальні методи 

криміналістики, їх формування і система. Критерії допустимості спеціальних методів 

криміналістики в кримінальному судочинстві. 

Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, 

експертній і судовій діяльності. Завдання криміналістичної ідентифікації. Ознаки 

криміналістичної ідентифікації. 

Види та форми криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і 

властивості, їх класифікація. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.  

Стадії криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних досліджень. 

Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних дослідженнях. 

Поняття та сутність встановлення групової належності. Об’єкти групофікації. 

Групофікація як самостійний метод дослідження. Встановлення групової належності як 

стадія ідентифікації. 

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної 

діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. Форми криміналістичної 

діагностики. Структура процесу криміналістичної діагностики. Значення криміналістичної 

діагностики для розслідування кримінальних правопорушень. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [15; 16; 17]. 
 

Тема 2. Загальні положення криміналістичної техніки 

Поняття, завдання і система криміналістичної техніки. Джерела формування та 

розвитку криміналістичної техніки. Завдання криміналістичної техніки. Класифікація 

криміналістичних засобів і методів. 

Суб’єкти, принципи та правові підстави застосування криміналістичної техніки. 

Спеціальні технічні засоби криміналістики. Класифікація засобів криміналістичної 

техніки. Методи криміналістичної техніки. Класифікація техніко-криміналістичних 

методів. 

Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами 

у кримінальному судочинстві. Доказове значення результатів застосування 

криміналістичної техніки.  

Поняття криміналістичної фотографії. Завдання криміналістичної фотографії. 

Система криміналістичної фотографії. Поняття судово-оперативної (фіксуючої) 

фотографії. Типові об’єкти судово-оперативної фотографії. Поняття судово-експертної 

(дослідницької) фотографії. Типові об’єкти судово-експертної фотографії. 



 

 

Прийоми судово-оперативної фотографії. Орієнтуюча зйомка. Оглядова зйомка. 

Вузлова зйомка. Детальна зйомка. Методи судово-оперативної (фіксуючої) фотографії. 

Панорамна фотозйомка. Впізнавальна (сигналетична) фотозйомка. Вимірювальна 

(масштабна) зйомка. Стереоскопічна зйомка. Макрозйомка. Телезйомка. Репродукційна 

фотозйомка. 

Методи судово-дослідницької фотографії: мікрофотозйомка; порівняльна зйомка; 

контрастуюча зйомка; кольороподільна зйомка; зйомка в інфрачервоних променях; зйомка 

в ультрафіолетових променях; зйомка в рентгенівських променях; високошвидкісна 

зйомка. 

Прийоми та методи криміналістичного відеозапису. Переваги відеозапису у 

розслідуванні кримінальних правопорушень. Використання традиційних прийомів судово-

оперативної (фіксуючої) фотографії на місці події (орієнтуючої, оглядової, вузлової і 

детальної) під час відеозапису. Зйомка декількома відеокамерами, зйомка прийомами 

обходу та зйомка різноманітними планами. 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 14; 17], додаткові [13; 14]. 
 

Тема 3. Основи трасології 

Поняття трасології, її система та наукові засади. Предмет трасології. Загальне 

завдання трасології. Спеціальні завдання трасології. 

Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Сліди у широкому та вузькому 

значеннях. Механізм слідоутворення. Елементи механізму слідоутворення. 

Поняття і характеристика слідів ніг і взуття. Класифікація слідів ніг і взуття. 

Одиночний слід та доріжка слідів. Вимірювання сліду босої ноги. Вимірювання сліду 

взуття. Ознаки сліду взуття. Ознаки (елементи) доріжки слідів. 

Характеристика слідів знарядь злому і інструментів. Поняття знаряддя злому. 

Класифікація знарядь злому та інструментів. Поняття слідів знарядь злому. Класифікація 

слідів механічного впливу знарядь злому. Встановлення факту впливу на пломбу.  

Рекомендовані джерела: основні [11; 12; 13; 17; 19], додаткові [17; 18; 19]. 
 

Тема 4. Сліди людини та їх значення у розслідуванні кримінальних правопо-

рушень 

Поняття криміналістичної габітоскопії. Поняття, значення та наукові основи 

ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Предмет габітоскопії. Поняття 

зовнішнього вигляду людини. Властивості зовнішнього вигляду людини. Види 

ідентифікації людини за ознаками зовнішності.  

Поняття ознаки зовнішності. Криміналістична класифікація ознак зовнішності 

людини. Власні ознаки зовнішності: загальнофізичні, анатомічні, функціональні 

(динамічні). Особливі помітні ознаки (прикмети). Супутні ознаки зовнішності людини. 

Використання ознак зовнішності людини у розслідуванні кримінальних 

правопорушень. Джерела одержання відомостей про ознаки зовнішності людини.  

Опис зовнішності людини за методом «словесного портрета». Поняття словесного 

портрета. Основні правила опису ознак зовнішності за методом словесного портрета.  

Характеристика слідів рук людини. Значення слідів рук у криміналістиці. Будова 

шкіри на долонній поверхні рук людини. Властивості папілярних візерунків. Типи 

папілярних візерунків. Загальні і окремі ознаки папілярних візерунків. 

Виявлення і фіксація слідів рук людини. Методи виявлення потожирових слідів 

рук: оптичні (візуальні), фізичні, хімічні та фізико-хімічні. Прийоми оптичного методу 

виявлення потожирових слідів рук: освітлення і огляд поверхні під певним кутом (під 

навскісним освітленням); огляд прозорих предметів на просвіт; застосування різних 

світлофільтрів; опромінення ультрафіолетовими і інфрачервоними променями. Обробка 

слідоносіїв дактилоскопічними порошками. Застосування фізичних проявників. 



 

 

Вилучення слідів рук людини. Копіювання слідів рук. Пакування об’єктів зі 

слідами рук. 

Рекомендовані джерела: основні [ 7; 8; 16], додаткові [23; 24; 26;27]. 
 

 Тема 5. Техніко-криміналістичне дослідження документів  

Поняття та система криміналістичного дослідження документів. Поняття 

документа. Класифікація документів у криміналістиці. Криміналістичне почеркознавство 

(криміналістичне дослідження почерку). Криміналістичне авторознавство 

(криміналістична ідентифікація автора тексту). Техніко-криміналістичне дослідження 

документів. 

Система ідентифікаційних ознак почерку. Загальні ознаки почерку. Окремі ознаки 

почерку.  

Поняття судово-почеркознавчої експертизи. Предмет, об’єкти, завдання судово-

почеркознавчої експертизи. Формулювання завдань експерту. 

Поняття та сутність криміналістичного авторознавства. Завдання, які вирішують 

авторознавчі дослідження письмової мови. Об’єкт лінгвістичного дослідження. Вимоги до 

якості та обсягу порівняльних зразків. Стадії експертного авторознавчого дослідження. 

Поняття техніко-криміналістичного дослідження документів. Предмет, завдання та 

об’єкти техніко-криміналістичного дослідження документів. Види технічної експертизи 

документів. Експертиза реквізитів документів. Експертиза матеріалів документів. 

Види підроблення документів та методи їх дослідження. Інтелектуальне 

підроблення документів. Матеріальне підроблення документів. Способи повного 

підроблення документів. Способи часткового підроблення документів. 

Рекомендовані джерела: основні [4; 5; 8], додаткові [28; 29; 30]. 
 

Тема 6. Судова балістика, її практичне використання в розслідуванні криміна-

льних правопорушень  
Поняття, об’єкти і завдання судової балістики. Наукові основи судової балістики. 

Вогнепальна зброя та бойові припаси: поняття, будова, класифікація. 

Конструктивні ознаки вогнепальної зброї.  

Сліди застосування вогнепальної зброї та механізм їх утворення. Сліди від частин 

зброї на патронах, стріляних гільзах, кулях, клейтухах-контейнерах, шроті, картечі. Сліди 

пострілу на перешкодах.  

Огляд вогнепальної зброї, бойових припасів та слідів їх застосування. Завдання 

огляду місця події, де при вчиненні злочину застосовувалась вогнепальна зброя. Дані що 

зазначаються в протоколі огляду щодо вогнепальної зброї, бойових припасів або їх 

елементів та слідів пострілу на перешкодах. Вилучення вогнепальної зброї, бойових 

припасів, їх частин та елементів, а також предметів зі слідами їх застосування. 

Можливості судово-балістичної експертизи. Ідентифікаційні судово-балістичні 

експертизи. Неідентифікаційні судово-балістичні експертизи.  

Поняття холодної зброї, її класифікація та будова. Клинкова холодна зброя. 

Неклинкова (ударно-дробильна) холодна зброя. Комбінована холодна зброя. Метальна 

холодна зброя. 

Особливості огляду холодної зброї та слідів її застосування. Опис холодної зброї та 

конструктивно схожих з нею виробів в протоколі слідчої (розшукової) дії. Упаковка 

холодної зброї. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

Тема 7. Криміналістичні обліки 

Кримінальна реєстрація: поняття, джерела, форми накопичення інформації та види 

криміналістичних обліків. Поняття інформаційно-довідкового забезпечення розслідування 

злочинів. Поняття криміналістичних обліків. Джерела формування криміналістичних 



 

 

обліків. Форми концентрації інформації у криміналістичних обліках. Види 

криміналістичних обліків. 

Особливості функціонування криміналістичних обліків. Рівні криміналістичних 

обліків експертної служби. Призначення оперативно-пошукових колекцій. Формування 

оперативно-пошукових колекцій. Призначення інформаційно-довідкових колекцій. 

Формування інформаційно-довідкових колекцій. 

Допоміжні інформаційні системи, що використовуються правоохоронними 

органами. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика огляду та 

освідування 

Поняття, завдання та принципи огляду.  

Види огляду, їх характеристика. Огляд місця події. Огляд місцевості, приміщення, 

речей і документів. Огляд житла чи іншого володіння особи. Огляд трупа. Огляд тіла 

живої людини (освідування особи). Огляд інших об’єктів, що визначаються у 

криміналістичних джерелах.  

Загальні засади проведення огляду. Фактична підстава проведення огляду. Правова 

підстава проведення огляду. Проведення огляду у нічний час. 

Огляд місця події. Етапи, стадії та методи огляду місця події. Підготовчий етап 

огляду місця події. Робочий етап огляду місця події. Заключний етап огляду місця події.  

Фіксація ходу і результатів огляду. Тактичні правила складання описової частини 

протоколу огляду. Додатки до протоколу огляду. 

Особливості огляду трупа. Участь судового медика при огляді трупа. Значення і 

використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з’ясування інших 

обставин розслідуваної справи. Ексгумація трупа.  

Мета і правила огляду речей та документів. Особливості проведення огляду 

документів. Правила вилучення документів під час огляду.  

Питання, що вирішуються при огляді приміщень і ділянок місцевості. 

Поняття та сутність освідування. Мета і правила освідування. Умови допустимості 

проведення освідування.  

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

Тема 9. Тактика обшуку 

Поняття, завдання, види обшуку. Мета проведення обшуку. Правові та фактичні 

підстави проведення обшуку. 

Підготовка до проведення обшуку. План проведення обшуку. Об’єкти пошуку. 

Об’єкти обшуку. Час проведення обшуку. Учасники обшуку. Технічні засоби пошуку.  

Етапи та тактичні особливості проведення обшуку. Попередній етап. Оглядовий 

етап. Детальний етап. Тактичні прийоми обшуку. Психологічні та етичні засади 

проведення обшуку. 

Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників і 

прийоми їх виявлення. Особистий обшук. 

Фіксація результатів обшуку. Застосування фотозйомки та відеозапису під час 

обшуку. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

Тема 10. Тактика допиту 
Поняття, сутність, значення, види та принципи допиту. Предмет допиту. 

Первинний і додатковий допит. Активність і наступальність допиту. Поняття і межі 

допустимості психологічного впливу на допитуваного. Етика допиту. 

Поняття, сутність та завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб. 



 

 

Підготовка до допиту. Збирання вихідних даних. Тактичне забезпечення допиту. 

Вибір часу і місця допиту. Визначення способу виклику на допит. Технічне забезпечення 

допиту. План допиту.  

Загальні положення тактики допиту. Стадії робочого етапу допиту. Встановлення 

психологічного контакту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. 

Вільна розповідь. Постановка запитань. Ознайомлення допитуваного з протоколом і 

записом показань. Вибір тактики допиту.  

Фіксація ходу та результатів допиту. Протокол допиту. Фіксація допиту за 

допомогою технічних засобів. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

 Тема 11. Тактика пред’явлення для впізнання 
Поняття, мета, сутність та види пред’явлення для впізнання. Впізнання об’єкта в 

умовах безпосереднього візуального та аудіоспостереження. Впізнання особи в умовах 

поза візуального та аудіоспостереження. Впізнання особи за фотознімками, матеріалами 

відеозапису. Проведення впізнання у режимі відеоконференції при трансляції з іншого 

приміщення. Впізнання об’єкта за зовнішніми ознаками. Впізнання особи за голосом. 

Впізнання особи за ходою. 

Підстави та умови пред’явлення для впізнання.  

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Попередній допит суб’єкта впізнання. 

Підбір об’єктів, серед яких необхідно провести впізнання. Визначення місця і умов 

пред’явлення для впізнання. Визначення кола та процесуального статусу учасників 

пред’явлення для впізнання. Науково-технічні засоби, що використовуються під час 

проведення впізнання. 

Особливості організації робочого етапу окремих видів пред’явлення для впізнання. 

Впізнання особи. Пред’явлення трупа для впізнання. Пред’явлення речей для впізнання. 

Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання. Додатки до протоколу 

впізнання. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

 Тема 12. Тактика слідчого експерименту 

Поняття, зміст та мета слідчого експерименту. Умови проведення слідчого 

експерименту. Учасники слідчого експерименту. Повторний експеримент. Додатковий 

експеримент. 

Підготовка до слідчого експерименту. Визначення мети, виду і конкретних завдань 

слідчого експерименту. Повторний допит особи, показання якої будуть перевірятися. 

Визначення змісту та умов проведення експерименту. Забезпечення кримінальної 

процесуальної можливості проведення слідчого експерименту. Визначення кола осіб 

учасників експерименту. Визначення та підготовка необхідних техніко-криміналістичних 

та спеціальних засобів, транспорту для проведення слідчого експерименту. 

Види слідчого експерименту та загальні тактичні положення його проведення.  

Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. Фіксація слідчого експерименту 

за допомогою фотозйомки, відеозйомки, звукозапису. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

 Тема 13. Експертологія. Тактика призначення судових експертиз 

Поняття судової експертизи. Підготовка до проведення експертизи. Визначення 

виду, мети і об’єму дослідження. Формулювання експертного завдання. Особливості 

призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертиз. Вибір експерта 

(експертного закладу). Особливості проведення експертизи поза експертним закладом. 

Оцінка висновку експерта та використання отриманих даних у розкритті, і запобіганні 

злочинів. 



 

 

Поняття та види зразків для порівняльного дослідження. Умови вилучення зразків 

та зберігання. Критерії їх допустимості. Примусове отримання зразків. Процесуальне 

оформлення вилучення зразків. Особливості вилучення зразків. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

 Тема 14. Загальні положення криміналістичної методики 

Поняття та сутність криміналістичної методики. Криміналістична методика як 

розділ науки. Принципи криміналістичної методики. Джерела формування й розвитку 

криміналістичної методики. 

Класифікація та структура окремих методик розслідування злочинів. Етапи 

розслідування та їх характеристика. 

Поняття та зміст криміналістичної характеристики злочинів. Практична значущість 

криміналістичної характеристики злочинів. Виявлення кореляційних зв’язків елементів 

криміналістичної характеристики певного виду злочинів як умова її інформаційного і 

методичного значення для розслідування злочинів. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 
 

Тема 15. Основи методики розслідування окремих видів кримінальних правопо-

рушень 

Криміналістична характеристика вбивств та заподіяння тілесних ушкоджень. 

Спосіб учинення. Спосіб приховування. Час та місце вчинення. Типова «слідова картина». 

Особа злочинця. Особа потерпілого. 

Початковий етап розслідування вбивств та заподіяння тілесних ушкоджень. 

Завдання розслідування. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Система 

першочергових слідчих (розшукових) дій та інших заходів. Типові версії під час 

розслідування кримінальних проваджень про вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. 

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств та 

заподіяння тілесних ушкоджень. Огляд місця події і трупа. Допит свідків та потерпілих. 

Допит підозрюваних. Призначення судових експертиз. 

Криміналістична характеристика зґвалтувань. Спосіб учинення зґвалтування. 

Місце вчинення зґвалтування. Типова «слідова картина». Особа злочинця. Особа 

потерпілого. 

Початковий етап розслідування зґвалтувань. Завдання розслідування. Типові слідчі 

ситуації початкового етапу розслідування. Система першочергових слідчих (розшукових) 

дій та інших заходів. Типові версії під час розслідування кримінальних проваджень про 

зґвалтування. 

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування зґвалтувань. 

Огляд місця події. Допит потерпілих. Допит підозрюваних. Призначення судових 

експертиз. 

Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбоїв. Спосіб учинення. 

Типова «слідова картина». Особа злочинця. Особа потерпілого. Типовий час учинення. 

Початковий етап розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв. Завдання 

розслідування. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Система 

першочергових слідчих (розшукових) дій та інших заходів. Типові версії під час 

розслідування кримінальних проваджень про крадіжки, грабежі та розбої. 

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування крадіжок, 

грабежів та розбоїв. Огляд місця події. Допит потерпілих. Допит підозрюваних. 

Призначення судових експертиз. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3; 4; 5], додаткові [31; 32; 35]. 

 

 

 



 

 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 14 14 

2 Відвідування семінарських занять 1 14 14 

3 Робота на семінарському занятті 10 14 140 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

5 Виконання модульної роботи 25 4 100 

6 Написання реферату 15 1 15 

 Разом - - 288 

 Максимальна кількість балів: 288 

 Розрахунок коефіцієнта: 0,347 

 Підсумковий бал 100 

 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання  
 

Тема 1.Теорія криміналістичної ідентифікації та діагностики 

1.Предмет криміналістики. 

2. Функції та завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства. 

3. Криміналістика у системі інших наук і її значення в забезпеченні практичної діяльності 

у боротьбі із злочинністю. 

4. Поняття методів криміналістики, їх характеристика. 

5. Поняття, види та форми  криміналістичної ідентифікації. 

6. Стадії криміналістичної ідентифікації. 

7. Діагностичні завдання та методика їх вирішення.  

8. Форми криміналістичної діагностики.  

9. Структура процесу криміналістичної діагностики.  

 

Тема 2. Загальні положення криміналістичної техніки 

1  Поняття, система та завдання криміналістичної техніки. 

2. Система криміналістичної техніки. 

3.Суб’єкти, форми, принципи та правові підстави застосування криміналістичної техніки. 



 

 

4. Класифікація засобів криміналістичної техніки. 

5. Методи криміналістичної техніки.  

6. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у 

кримінальному судочинстві.  

7. Завдання та система криміналістичної фотографії.  

 

Тема 3.Основи трасології. 

1. Визначення трасології як галузі криміналістичної техніки.  

2. Поняття сліду в широкому та вузькому значеннях. 

3. Підстави для криміналістичної класифікації слідів. 

4. Механізм утворення слідів при механічній взаємодії. 

5. Особливості утворення слідів при фізичній, хімічній, біологічній та психічній 

взаємодії.\ 

6. Мікрооб’єкти : поняття, види, особливості їх виявлення і вилучення з місця події.  

7. Поняття засобів вчинення кримінального правопорушення та їх класифікація. 

8. Загальні правила вилучення трасологічних слідів з місця їх виявлення. 

 

Тема 4. Сліди людини та їх значення у розслідуванні кримінальних правопорушень 

1. Сліди людини, їх сутність та класифікація. 

2. Фізичні ознаки і властивості людини, їх поняття і характеристика. 

3. Біологічні ознаки і властивості людини та їх використання під час розслідування. 

4. Поняття і характеристика соціальних властивостей людини. 

5. Наукові основи та зміст ідентифікації людини за ознаками зовнішності. 

6. Класифікація зовнішніх ознак людини. Особливі прикмети. 

7. Методи відтворення зовнішніх ознак людини. 

8. Використання даних про зовнішні ознаки людини під час розслідування кримінальних 

правопорушень. 

 

Тема 5. Техніко-криміналістичні дослідження документів  

1.Техніко-криміналістичне дослідження документів як галузь криміналістичної техніки, її 

структура. 

2. Визначення документа, його захисні властивості. 

3. Види підробки документів та способи їх розпізнавання. 

4. Класифікаційні ознаки письмової мови. 

5. Ідентифікація людини по почерку. 

 

Тема 6. Судова балістика, її практичне використання в розслідуванні кримінальних 

правопорушень  

1. Поняття судової балістики та її об’єкти. 

2. Визначення вогнепальної зброї та її ознаки. 

3. Класифікація вогнепальної зброї. 

4. Визначення холодної зброї та її ознаки. 

5. Підстави для класифікації холодної зброї. 

 
 

Тема 7. Криміналістичні обліки 

1. Історія виникнення та становлення кримінальної реєстрації. 

2. Кримінальна реєстрація: поняття, джерела, форми накопичення інформації та види 

криміналістичних обліків.  

3. Поняття інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів.  

4. Поняття криміналістичних обліків. Принципи організації і функціонування 



 

 

криміналістичних обліків 

5. Види криміналістичних обліків. 

6. Види об’єктів криміналістичного обліку. 

7. Особливості функціонування криміналістичних обліків.  

 
Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика огляду та 

освідування 

1. Поняття і система криміналістичної тактики. 

2. Засоби криміналістичної тактики, їх суть і взаємозалежність між собою. 

3. Поняття, природа, класифікація та значення криміналістичної версії. 

4.Логічна структура версії, її зміст. Основні етапи формування версій і особливості їх 

перевірки. 

5. Зміст, принципи, види планування розслідування. 

6. Поняття, види, завдання огляду. Основні та факультативні учасники. 

7. Етапи і тактичні прийоми проведення огляду. 

8. Освідування : поняття, мета, види, тактичні прийоми проведення. 

 
Тема 9. Тактика допиту 

1. Поняття допиту та його різновидності. Сутність підготовчого етапу. 

2.Тактичні прийоми проведення допиту в безконфліктній ситуації. Групи тактичних 

прийомів, які при цьому застосовуються. 

3. Тактичні прийоми проведення допиту в конфліктній ситуації. Групи тактичних 

прийомів, які при цьому застосовуються. 

4. Фіксація ходу та результатів допиту. 

5. Сутність та завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб як 

специфічного різновиду допиту. Обставини, що виключають його проведення. 

6. Тактичні прийоми проведення та фіксації ходу і результатів одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб.  

 
Тема 10. Тактика обшуку 

1. Поняття, мета, учасники проведення обшуку. 

2. Підготовчий етап проведення обшуку. 

3.Тактика обшуку. Групи тактичних прийомів, які при цьому застосовуються.  

4. Фіксація ходу та результатів обшуку. 

 
Тема 11. Тактика пред’явлення для впізнання 
1. Поняття, види та завдання пред’явлення для впізнання. Обставини, що виключають 

його проведення. 

2. Тактичні прийоми підготовки та проведення пред’явлення для впізнання людей. 

3. Пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають. 

4. Тактика пред’явлення речей для впізнання. 

5. Фіксація ходу та результатів проведення пред’явлення для впізнання. 

 

Тема 12. Тактика слідчого експерименту 
1.  Поняття, зміст та мета слідчого експерименту.  

1. Умови проведення слідчого експерименту.  

2. Учасники слідчого експерименту.  

3.  Визначення мети, виду і конкретних завдань слідчого експерименту.  

4.  Визначення кола осіб учасників експерименту.  

5. Визначення та підготовка необхідних техніко-криміналістичних та спеціальних засобів, 

транспорту для проведення слідчого експерименту. 



 

 

6. Види слідчого експерименту та загальні тактичні положення його проведення.  

7. Фіксація слідчого експерименту за допомогою фотозйомки, відеозйомки, звукозапису. 

 
Тема 13. Експертологія. Тактика призначення судових експертиз  

1. Поняття, види, форми спеціальних знань, що використовуються під час збирання 

криміналістичної інформації. 

2. Експертні заклади України. 

3. Класифікація судових експертиз. 

4. Участь експерта і спеціаліста під час розслідування кримінальних правопорушень. 

5.Тактика підготовки та проведення судових експертиз під час розслідування 

кримінальних правопорушень. 

 

Тема 14. Загальні положення криміналістичної методики 

1. Сутність криміналістичної методики як розділу криміналістики, її система та завдання. 

2. Структура методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. 

3. Криміналістична характеристика злочинів : визначення, елементи та взаємозв’язок між 

ними. 

4. Взаємозв’язок криміналістичної методики з іншими розділами криміналістики. 

 

Тема 15. Основи методики розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень 

1. Криміналістична характеристика вбивств. 

2. Першочергові дії під час розслідування вбивств. 

3. Типові слідчі ситуації та напрями їх вирішення під час розслідування нанесення тяжких 

тілесних ушкоджень. 

4. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 

5. Першочергові слідчі (розшукові) дії на початковому етапі розслідування зґвалтувань. 

6. Типові слідчі ситуації і програми їх розв’язання під час розслідування крадіжок, 

вчинених сторонніми особами. 

7. Криміналістична характеристика грабежів та розбійних нападів. 

 

Приклад вирішення ситуативної задачі 

Вирішення ситуативної задачі та презентація її результатів здійснюються в 2 етапи. 

1 етап – самостійна оцінка діяння винуватих з фабули задачі, сформульованої 

викладачем, з належним науковим обґрунтуванням. Студент має вирішити самостійно 

ситуативні задачі з певної навчальної теми, сформульовані викладачем. 

2 етап – презентація результатів вирішення задачі в усній або письмовій формі з 

належним обґрунтуванням.  

наприклад, По кримінальному провадженні про вбивство на місці був затриманий 

Іванов. Під час його огляду ніяких видимих слідів не було виявлено. Спеціаліст, який 

брав участь в огляді застосував інфрачервоні промені та виявив сліди пороху на шкірі 

Іванова. Оцініть дії спеціаліста.  

Відповідь: 

Оскільки під час здійснення пострілу з вогнепальної зброї відбувається викид 

незначної кількості порохових газів у зворотному від пострілу напрямку, на тильній 

частині рук і на одязі особи, яка стріляла, утворюються нашарування слідів пострілу. Це 

відбувається під час пострілу як з довгоствольної, так і короткоствольної зброї. Візуально 

ці сліди не помітні навіть з використанням збільшувальних приладів. Тому для їх 

виявлення з рук підозрюваних осіб роблять змиви марлевим тампоном зі спиртом. Порох 

містить у собі значну кількість сурми й барію, які мають здатність зникати, і вже за 



 

 

дванадцять годин, навіть якщо руки не мити, залишки пороху на них вже не можна 

виявити, тому змиви слід робити якомога швидше. 

АБО Наприклад, Під час досудового розслідування щодо нанесення тяжких 

тілесних ушкоджень свідок Іванова О.А. виїхала за межі Києва в відрядження на 2 роки. 

Слідчий прийняв рішення пред’явити їй для впізнання підозрюваного Шпака, який 

перебував в СІЗО, в режимі відеоконференції. Підозрюваний відмовився від цього.  

Як повинен діяти слідчий в даній ситуації. 

Відповідь: Відповідно до ч.1 ст.232 КПК України впізнання осіб чи речей під час 

досудового розслідування можуть бути проведені у режимі відеоконференції при 

трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за 

станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового 

розслідування; 

5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею 

достатніми. 

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається 

слідчим, прокурором. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування, в 

якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти 

цього заперечує. Відповідно, слідчий не повинен проводити дану слідчу (розшукову) дію.  

Вразі згоди підозрюваного на її проведення, необхідно, щоб використання у 

дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і технологій повинно 

забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також інформаційну безпеку. 

Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена можливість ставити 

запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії 

дистанційно, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні 

обов’язки.  

Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні здійснюється 

згідно з правилами, передбаченими статтями 228 та 229 КПК України. 

Відповідно до ч.6 ст.232 КПК, якщо особа, яка буде брати участь у досудовому 

розслідуванні дистанційно, утримується в установі попереднього ув’язнення або установі 

виконання покарань, дії, службова особа такої установи зобов’язана вручити такій особі 

пам’ятку про її процесуальні права та перебувати поряд з нею до закінчення слідчої 

(розшукової) дії. 

Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, 

фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

Студент має вирішити сформульовану задачу з використанням: 

1) положень КПК України. 

5) положень кримінально-правової доктрини (монографії, дисертації, статті тощо). 

При цьому студент повинен використовувати тактичні прийоми, обґрунтовуючи 

його аргументами. 

Ситуативна задача може бути підготовлена як відео-задача. 

Наприклад, Демонструється відеофільм «Тактика пред'явлення для впізнання» (8 хв.) 

з подальшим його обговоренням. Студент повинен почати його аналіз з того, що тактичні 

прийоми пред'явлення для впізнання живих людей достатньо повно визначена в законі. 

Разом з тим існують тактичні особливості, що розроблені в криміналістиці, а саме: 

 запропонувати особі, що пізнається, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, 

разом з якими вона буде пред'явлена.  



 

 

 особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає разом з 

іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох., 

 потерпілу попереджають про кримінальну відповідальність за дачу завідомо 

неправдивих показань та за відмову від дачі показань. 

 слідчий поставила питання чи роз’яснені Вам права, а потрібно чи зрозумілі 

Вам права? 

 особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має впізнати, і 

пояснити за якими ознаками вона її впізнала.  
Слідчому необхідно дотримуватися певної тактичної рекомендації: бажано, щоб 

особа, яка впізнає, повідомила якомога більше конкретних ознак, за якими впізнала об'єкт. 

Особливо це стосується випадків, коли впізнавач на допиті недостатньо повно і докладно 

їх виклав. Щоб допомогти особі, яка впізнає, назвати більше ознак, як тактичні прийоми 

використовують постановлений доповнювальних, уточнювальних, нагадувальних 

запитань або застосовують прийоми актуалізації забутого в пам'яті. Після проведення 

такої слідчої дії можна здійснити додатковий допит впізнавача для висвітлення обставин, 

які він пригадав під час проведення пред'явлення для впізнання. 

 не попередила про те, що пред’явлення для впізнання буде проходити за 

участю спеціаліста, і відповідно не роз’яснені його права. Чого не було 

зроблено у даному відео. 

 
 
 

Орієнтовна тематика рефератів 
1. Сучасні тенденції розвитку криміналістики. 

2. Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні. 

3. Поняття, можливості фіксації і дослідження візуальної інформації з метою 

розкриття злочинів. 

4. Судово-оперативна фотографія: особливості фотографування місця події, трупа, 

речових доказів, живих осіб. 

5. Фототехнічна експертиза: поняття, завдання і призначення. 

6. Історія розвитку, формування і становлення вчення про сліди. 

7. Механізм утворення слідів і їх класифікація. 

8. Сліди знарядь зламу та практика їх використання під час розслідування 

кримінальних правопорушень. 

9. Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук. 

10. Характеристика методів виявлення слідів рук. 

11. Криміналістичне значення слідів рук людини. 

12. Об’єкти балістичного дослідження: зброя, боєприпаси, вибухові пристрої, сліди 

пострілу і вибуху. 

13. Ототожнення зброї за слідами на гільзах, кулях, шроті. 

14. Часткова підробка документів шляхом підчистки, дописки та травлення (змивання). 

15. Встановлення змісту залитих (закреслених) та згаслих текстів. 

16. Дослідження пошкоджених документів. 

17. Основні методи дослідження документів. 

18. Теоретичні основи почеркознавства. 

19. Завдання, які розв’язуються за допомогою почеркознавчої експертизи. 

20. Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно-криміналістична 

експертиза). 

21. Види ідентифікації людини за ознаками зовнішності. 

22. Відмінність особливої прикмети та помітної ознаки. 

23. Історія становлення та перспективи розвитку криміналістичної реєстрації. 



 

 

24. Міжнародне співробітництво у сфері криміналістичної реєстрації. 

25. Допоміжні інформаційні системи, що використовуються правоохоронними 

органами в розшуковій діяльності. 

26. Історія становлення та перспективи розвитку криміналістичної тактики. 

27. Використання даних логіки та психології в слідчій тактиці. 

28. Наукові, правові та моральні основи криміналістичної тактики. 

29. Особливості проведення огляду документа за участю спеціаліста. 

30. Тактичні прийоми проведення огляду тварин. 

31. Організація і тактика допиту в умовах конфліктної ситуації двох і більше осіб. 

32. Специфіка допиту неповнолітніх малолітніх осіб. 

33. Тактика пред’явлення для впізнання. 

34. Процесуально–тактичні порушення, що допускаються під час пред’явлення для 

впізнання 

35. Психологічні особливості проведення слідчого експерименту. 

36. Етичні вимоги проведення слідчого експерименту. 

37. Криміналістична характеристика злочинів і її значення при розробці методики 

розслідування. 

38. Тактичні операції та їх роль під час розслідування злочинів. 

39. Криміналістична класифікація злочинів. 

40. Використання сучасних техніко-криміналістичних засобів при розслідуванні 

вбивства. 

41. Участь спеціаліста під час розслідування вбивств. 

42. Участь спеціаліста під час розслідування крадіжок 

43. Особливості проведення першочергових невідкладних слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні зґвалтувань. 

44. Особливості розслідування зґвалтувань. 

45. Особливості допиту постраждалих осіб в кримінальних провадженнях, що 

стосуються зґвалтування малолітніх і неповнолітніх осіб. 

46. Використання тактичних прийомів та операцій в кримінальних провадженнях щодо 

розслідування зґвалтувань. 
 

Методичні рекомендації щодо написання рефератів 
 

Реферат є письмовою роботою студентів. Робота над рефератом передбачає: 

поглиблене вивчення обраної теми, опрацювання наукової літератури, оволодіння 

навичками логічного узагальнення матеріалу. 

Реферат є самостійною роботою, яка має виявити здатність студентів розумітися у 

правових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо 

використовувати наукові ідеї для методологічного аналізу обраної проблематики. 

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела у встановленому 

порядку. 

Тема реферату обирається студентом самостійно. Як правило, вона має висвітлювати 

найважливіші правові проблеми і вибір її погоджують з викладачем. 

На титульній сторінці необхідно вказати назву навчального закладу, кафедри, 

навчальної дисципліни, з якої виконується робота, тему реферату, прізвище, ім’я, по 

батькові, курс та групу студента, а також місце та рік написання роботи. 

Реферат має складатися з таких розділів: план (зміст), вступ, виклад змісту теми, 

висновок, список використаної літератури. 

План (зміст) включає всі структурні елементи реферату, із зазначенням сторінок, на 

яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. 

Вступ – один з найважливіших змістових елементів реферату. Форма його – 



 

 

довільна, але в ньому мають обов’язково знайти відображення такі питання: стисле 

обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення 

її місця в сучасній кримінально-правовій проблематиці, оцінка ступеня і характеру 

розроблення теми. 

Виклад основного змісту теми має являти собою самостійно виконане дослідження 

обраної проблематики, узагальнення існуючої наукової літератури, та складається з: 

– постановки проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

– аналізу останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується робота; 

– формулювання цілей роботи (постановка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

– висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Висновок містить коротке резюме того, що викладено в основній частині реферату. 

Автор реферату повинен також зазначити ту частину змісту реферату, яка вказує на 

роботу, виконану ним особисто. 

У списку літератури вказуються праці, які використовувались під час написання 

реферату (фундаментальні наукові праці та останні публікації з теми). 

Обсяг реферату має становити 10–15 сторінок комп’ютерного тексту, набраний 

шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали, верхнє і нижнє поле – 2 см, 

ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і 

вміщуються також у тексті матеріалів. Перелік використаної літератури подається 

наприкінці статті в порядку цитування або за алфавітом згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних 

дужках. 
Критерії оцінювання 

14-15 ‒ реферат написаний відповідно до визначеного порядку, з незначними 

помилками, виявлений високий рівень самостійності. 

12-13 ‒ реферат відповідає визначеному порядку, але з однією суттєвою помилкою, 

виявлений належний рівень самостійності. 

10-11 ‒ реферат відповідає визначеному порядку, але складений з кількома 

суттєвими помилками, виявлений певний рівень самостійності. 

9 і менше ‒ реферат написаний з грубим порушенням визначеного порядку та не 

відповідає чинному законодавству, не виявлений належний рівень самостійності.  

 

3. Тестові завдання – складаються з 20 питань, що можуть охоплювати попередні 

вивчені теми, та 4-х варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна відповідь. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бал. Максимум балів за один тест ‒ 10, 

загальна сума балів за тести ‒ 10 балів, що визначаються як середня арифметична оцінка 

виконаних запланованих тестових завдань. 

 

 

 

      6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
 



 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент вирішив всі завдання  абсолютно вірно  і  повно  дав  відповіді  на  

питання  як  теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  

послідовно  аргументував  і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання  містить  повне  

розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено 2-3 

помилки при вирішенні практичних  завдань. 

15-19  Студент правильно і повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь 

на запитання є  не  повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14   Студент правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  

порушенням  логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, 

проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. 

Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  

юридичного поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  

на  питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок на семінарських заняттях, під час виконання самостійної роботи, виконання 

тестових завдань, розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у формі Заліку. 

 

 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 
балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький 

рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 



 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Разом: 120  год., із них: лекції – 28  год., семінарські заняття –  28 год., самостійна робота –56 год. 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Модулі (бали) Змістовий модуль 1.  (288 б) 
 

Лекції (бали) Л1 
(1бал) 
Л 2 
(1бал) 

Л3 
(1бал) 
 Л4 
(1бал) 

Л5 
(1бал)  
Л6 
(1бал) 

Л7 
(1бал)  
Л8 
(1бал) 

Л9 
(1бал)  
Л10 
(1бал) 

Л11 
(1бал)  
Л12 
(1бал) 

Л13 
(1бал)  
Л14 
(1бал) 

Семінарські 
заняття (бали) 

 С 1 

1-11 б.  
С 2 
1-11 б. 

С 3 

1-11 б.  
С 4 
1-11 б. 

С 5 

1-11 б.  
С 6 
1-11 б. 
С 7 
1-11 б.  

С 8 

1-11 б.  
С 9 
1-11 б. 

С 10 

1-11 б.  
С 11 
1-11 б. 

С 12 

1-11 б.  
С 13 
1-11 б. 
С 14 
1-11 б.  

СР (бали) Письмове завдання 
5 балів 

Поточний 

контроль 

  Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів Мкр- 25 
балів 

Реферат 
(15 б) 

Мкр- 25 балів 

Підсумковий 

контроль (вид, 
бали) 

Залік 
( 100 балів) 

 
 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела 
 

Базові 

Законодавчі акти: 

1. Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 4 

листоп. 1950 р. (в ред. від 1 червн. 2010 р.) (зі змінами та доповненнями, внесеними 

Протоколом № 11 від 11 трав. 1994 року,  Протоколом № 14 від 13 трав. 2004 року) : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. – 

Назва з екрана. 

2. Конституція України : Закон України від 28 червн. 1996 р. № 254к/96-ВР ( станом 

на 15 берез. 2016 р.)  : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Назва з екрана. 
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