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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

42

48

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для здобувачів вищої освіти бакалавра 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

засвоєння базових теоретичних положень криміналістики, оволодіння практичними
навичками, які необхідні для виявлення та розслідування кримінальних правопорушень,
отримання доказової інформації під час розслідування кримінальних правопорушень та
провадження окремих слідчих (розшукових) дій
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення криміналістики
Тема 1.
Тема 2.

Предмет, система, завдання, методи криміналістики
Криміналістична ідентифікація і діагностика

Модуль 2. Криміналістична техніка
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Загальні положення криміналістичної техніки
Криміналістичні фотографія і відеозапис
Трасологія
Габітологія
Криміналістичне зброєзнавство
Криміналістичне документознавство
Криміналістична реєстрація

Модуль 3. Криміналістична тактика
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.
Тема 14.
Тема 15.
Тема 16.
Тема 17.

Загальні положення криміналістичної тактики
Слідчі версії та планування розслідування
Тактика слідчого огляду і освідування
Тактика допиту
Тактика обшуку
Тактика пред`явлення для впізнання
Тактика слідчого експерименту
Тактика використання спеціальних знань

Модуль 3. Криміналістична методика
Тема 18.
Тема 19.
Тема 20.

Загальні положення криміналістичної методики
Методика розслідування кримінальних правопорушень проти
життя і здоров’я особи
Методика
розслідування
правопорушень,
пов’язаних
насильством у сім’ї

з

Тема 21.
Тема 22.
Тема 23.
Тема 24.

Методика розслідування кримінальних правопорушень проти
власності
Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері
господарської діяльності
Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності
Методика розслідування ДТП

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

-

система знань щодо теоретичних основ криміналістичної ідентифікації, діагностики і
встановлення групової приналежності; сучасних технічних засобів, що використовуються у
процесі розкриття і розслідування кримінальних правопорушень; системи і задач
криміналістичної тактики; тактичних прийомів провадження окремих слідчих (розшукових) дій;
методики організації розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
вміння вільно оперувати поняттями і категоріями щодо розслідування та запобігання
кримінальним правопорушенням: використання технічних засобів пошуку слідів, способів
проведення слідчих (розшукових) дій, фіксації результатів слідчих (розшукових) дій, у тому
числі з використанням техніко-криміналістичних засобів;
навички володіння техніко-криміналістичними засобами; виявлення, огляду різних
слідів, речових доказів, їх оформлення; виявлення способів підробки документів,
грошових знаків і т.д.; описання людини за методом «словесного портрета»;
користування деякими видами криміналістичних обліків; використання тактичних
прийомів при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
практичні заняття;
лекції та практичні заняття за участю представників практичних підрозділів (слідчих,
експертів, адвокатів, суддів тощо);
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Екзамен – 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній
успішності з цієї дисципліни

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науково-дослідній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

Інтернет-ресурси:
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1. Офіційний cайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України:
www.kmu.gov.ua
3. Офіційний cайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua
4. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: https://minjust.gov.ua/

