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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Криміналістика 

Викладач (-і) к.ю.н. Петрик І.І. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(099)9742212 

E-mail викладача pii2509@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 6 редитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть ефективно застосовувати 

положення криміналістики для забезпечення встановлення об‟єктивної істини у різних 

видах юридичного процесу, зокрема у кримінальному провадженні; опанування 

необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення проблем, що 

виникають, шляхів їх розв‟язання, застосовуючи навички творчого мислення та 

самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття рішень у 

складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування; комплексний розгляд 

теоретичних основ науки криміналістики; опанування студентами понятійного апарату 

науки криміналістики; вивчення закономірностей злочинної діяльності та механізму 

кримінального правопорушення; набуття вмінь використовувати вищевказані 

закономірності в діяльності з виявлення, фіксації, вилучення та зберігання доказів; 

ознайомлення студентів із сучасними методами збирання і дослідження доказів; 

оволодіння практичними навичками щодо застосування сучасних методів криміналістики в 

практичній діяльності з розв„язання юридичних конфліктів. 

3. Мета та цілі курсу  

метою навчальної дисципліни «Криміналістика» є засвоєння здобувачами вищої освіти 

теоретичних положень науки криміналістики, оволодіння навичками використання 

криміналістичної техніки, призначення судових експертиз, проведення слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також методикою розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень.  

4. Результати навчання (компетентності) 

аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального 

правопорушення; використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації 

та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих 

(розшукових) дій; кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та 

інших експертиз; використовувати при розслідуванні кримінальних правопорушень дані 

криміналістичних обліків; формулювати версії і визначати напрямки розслідування 

кримінальних правопорушень, планувати проведення слідчих (розшукових) дій; тактично 

кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії; ефективно взаємодіяти з правоохоронними 

органами при розслідуванні кримінальних правопорушень; оцінювати слідчі ситуації та 

приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів кримінальних 

правопорушень; приймати рішення, спрямовані на попередження кримінальних 

правопорушень по матеріалам розслідування конкретного кримінального провадження. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 180 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 40 год. 



самостійна робота 100 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І 081«Право» ІІ нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

І семестр      

Атестація №1      

Тема 1. Загальні положення 

науки криміналістики.  Предмет 

криміналістики. Принципи 

криміналістики, закони розвитку 

науки криміналістики. Загальні та 

окремі завдання криміналістики. 

Система криміналістики. Місце 

криміналістики в системі 

юридичних наук.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,3] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 3. Криміналістична 

ідентифікація і діагностика. 

Поняття і наукові засади 

криміналістичної ідентифікації. 

Види та форми криміналістичної 

ідентифікації. Ідентифікаційні 

ознаки і властивості, їх 

класифікація. Об‟єкти і суб‟єкти 

криміналістичної ідентифікації. 

Стадії криміналістика 

ідентифікації. Поняття і сутність 

криміналістичної діагностики. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Загальні положення 

криміналістичної техніки. 

Поняття, система та завдання 

криміналістичної техніки. 

Суб‟єкти, форми, принципи та 

правові підстави застосування 

криміналістичної техніки. 

Класифікація засобів 

криміналістичної техніки. Методи 

криміналістичної техніки.    

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Криміналістична 

фотографія і відеозйомка.  
Поняття, завдання і система 

криміналістичної фотографії. 

Прийоми і методи судово-

оперативної фотографії. Методи 

судово-дослідницької фотографії. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.5.html#1
https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.5.html#1
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https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.5.html#2
https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.5.html#2
https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.5.html#3
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Криміналістичний відеозапис. 

Процесуальне оформлення 

фотозйомки і відеозапису в ході 

слідчих (розшукових) дій. 

кого 

заняття 

Тема 6. Криміналістичне 

дослідження слідів (трасологія, 

дактилоскопія). Поняття 

трасології її система та наукові 

засади. Поняття слідів у 

трасології. Механізм 

слідоутворення. Класифікація 

слідів. Види та характеристика 

слідів: людини (рук, ніг),  

транспортних засобів, знарядь 

злому та інструментів. Загальні 

правила виявлення, огляду, 

фіксації і вилучення слідів 

Лекція,  

семінар-

ське, 

практичне 

заняття 

[1,26] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Криміналістичне 

дослідження зброї, вибухових 

пристроїв і речовин та слідів їх 

застосування (зброєзнавство). 

Поняття і завдання судової 

балістики. Види та 

характеристика об'єктів 

балістичного дослідження: зброї, 

боєприпасів, слідів пострілу.  

Слідчий огляд вогнепальної зброї 

та слідів пострілу. Можливості 

судово-балістичної експертизи. 

Холодна зброя: поняття, 

класифікація. Питання, що 

вирішуються експертизою 

холодної зброї. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Криміналістичне 

дослідження документів 

(документознавство). Поняття, 

види та наукові засади 

криміналістичного дослідження 

документів. Поняття та 

класифікація документів. Правила 

поводження з документами. 

Дослідження рукописних 

документів. Поняття письма та 

почерку. Ознаки письмової мови і 

почерку, їх класифікація та 

ідентифікаційне значення. 

Неідентифікаційне дослідження 

рукописів і його цілі. 

Почеркознавча і авторознавча 

експертизи: поняття, завдання, 

можливості та підготовка 

матеріалів для призначення. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.5.html#4
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https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.6.html#4


Техніко-криміналістичне 

дослідження документів: поняття, 

зміст і види. Види підробки 

документів. 

Тема 10. Ідентифікація 

особи за ознаками зовнішності 

(габітоскопія). Наукові основи, 

поняття та значення ідентифікації 

людини за ознаками зовнішності. 

Криміналістична класифікація 

ознак зовнішності людини.  

Використання даних зовнішності 

людини у розслідуванні 

кримінальних правопорушень. 

Опис зовнішності за методом 

«словесного портрета».  

Фотопортретна експертиза. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. Інформаційно-

довідкове забезпечення 

розслідування злочинів 

(кримінальна реєстрація).  
Кримінальна реєстрація поняття, 

джерела, форми накопичення 

інформації та види 

криміналістичних обліків. 

Особливості функціонування 

криміналістичних обліків 

Практичн

е заняття 

[1,4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Атестація №2      

Тема 14. Загальні 

положення криміналістичної 

тактики. Предмет, завдання, 

джерела та засоби 

криміналістичної тактики. 

Тактика слідчих (розшукових) дій. 

Тактичні прийоми, тактичні 

комбінації, тактичні операції. 

Слідчі ситуації. Тактичне рішення 

і тактичний ризик. 

Криміналістична рекомендація. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 15. Криміналістична 

версія. Організація та 

планування розслідування. 

Поняття і сутність 

криміналістичної версії, 

класифікація криміналістичних 

версій. Стадії, методи побудови та 

перевірки версій. Зміст організації 

розслідування, його принципи та 

рівні реалізації. Зміст планування 

розслідування, вимоги до різних 

видів планів.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 16. Тактика огляду. Лекція,  [1,4] Підготовк 5 До 
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Поняття та завдання огляду, його 

пізнавальне значення у слідчій 

діяльності. Види огляду, їх 

характеристика. Загальні засади 

проведення огляду.  Огляд місця 

події. Етапи, стадії та методи 

огляду місця події. Фіксація ходу і 

результатів огляду.  

практичне 

заняття 

 а до 

контрольн

ої роботи 

балів підсумково

го заняття 

Тема 17. Тактика обшуку.  
Поняття, види обшуку. Підготовка 

до проведення обшуку. Етапи та 

тактичні особливості проведення 

обшуку. Фіксація результатів 

обшуку. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 18. Тактика допиту. 
Поняття, сутність, види допиту. 

Підготовка до допиту. Загальні 

положення тактики допиту. 

Фіксація ходу та результатів 

допиту. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5  

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 19. Тактика 

пред’явлення для впізнання. 
Поняття, сутність та види 

пред‟явлення для впізнання 

Підготовка до пред‟явлення для 

впізнання. Особливості організації 

робочого етапу окремих видів 

пред‟явлення для впізнання.  

Фіксація ходу та результатів 

пред‟явлення для впізнання. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 20. Тактика слідчого 

експерименту. Поняття, мета та 

завдання слідчого експерименту. 

Підготовка до слідчого 

експерименту. Види слідчого 

експерименту та тактичні 

положення проведення дослідів чи 

випробувань. Тактичні 

особливості відтворення дій, 

обставин певної події.  Фіксація 

ходу і результатів слідчого 

експерименту. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 22. Загальні 

положення криміналістичної 

Лекція,  

семінар-

[2,1] 

 

Опрацюва

ти 

10 

балів 

До 

наступного 
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методики.  Поняття, сутність та 

сучасні тенденції розвитку 

криміналістичної методики. 

Класифікація та структура 

окремих методик розслідування 

злочинів. Криміналістична 

характеристика злочинів. 

ське 

заняття 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

заняття за 

розкладом 

Тема 23. Розслідування злочинів 

проти життя та здоров’я особи 

Криміналістична характеристика 

вбивств. Криміналістична 

характеристика тілесних 

ушкоджень. Типові слідчі ситуації 

та слідчі версії у провадженнях 

щодо вбивств. Типові слідчі 

ситуації та слідчі версії у 

провадженнях щодо тілесні 

ушкоджень. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

підсумково

го заняття 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв‟язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв‟язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв‟язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв‟язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв‟язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв‟язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 
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навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв‟язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

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

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

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

відомостей; 



- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

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

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

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

груп. 

8. Рекомендована література 

1. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т.1 / [В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. 

Коновалова та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2019. – 456с.  
2. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т.2 / [В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. 

Коновалова та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2019. – 328 с.  
3. Криміналістика: підручник./В.В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В Іщенко, 

О.О. Алексєєв та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 544с.  
4. Криміналістика у питаннях та відповідях : Навчальний посібник [Текст] / [А.В. 

Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.М. Чорноус та ін.]. - К. : ТОВ «Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2016. - 118 с. 
5. Криміналістика : Навч. посіб. [Текст] / Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк 

та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. - Львів : ЛьвівДУВС, 2010. - 539 с. 
6. Криміналістика : підручник [Текст] / В. В. Пясковський, 

Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко та ін. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. - 544 с. 
7. Криміналістика. Академічний курс : Підручник [Текст] / Т.В. Варфоломеєв, В.Г. 

Гончаренко, В.І. Бояров та ін. - К.: ЮрІнкомІнтер, 2011. - 495 с. 
8. Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. ВНЗ [Текст] / А.В. 
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http://minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

http://court.gov.ua – Офіційний портал Судової влади України. 

http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. 

http://nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. 

http://catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України, каталог 
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