
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 1.3.7 
2. Назва: Криміналістика 
3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3,4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6/7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Давидюк 

Петро Петрович , старший викладач кафедри. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• механізми скоєння злочинів і виникнення слідів; способи підробки 

документів та їх ознак; 

• правила виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів злочину - 

джерел доказів;  

• технічні засоби пересувних криміналістичних лабораторій і можливостей їх 

практичного використання;  

• порядок формування слідчо-оперативної групи для огляду місця події, 

розподіл обов'язків між її членами, забезпечення їх взаємодії; 

• можливості проведення спеціалістом попередніх досліджень речових доказів 

на місці події; 

• види експертиз та їх можливостей, системи експертних установ;  

• види обліків, що ведуться в органах внутрішніх справ та можливостей їх 

використання в розкритті і розслідуванні злочинів; 

• методику складання "словесного портрету", суб'єктивних мальованих та 

композиційних портретів і можливостей їх практичного використання;  

• тактичних правил і прийомів проведення слідчих дій криміналістичних 

характеристик злочинів окремих видів та можливостей їх практичного використання; 

• аналізувати і оцінювати вихідну інформацію про злочини, і приймати 

аргументоване рішення відносно порушення кримінальної справи;  

• робити запити на інформацію, що міститься в інформаційних банках даних 

органів внутрішніх справ і використовувати її в практичній діяльності;  

• визначати склад слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця події;  

• використовувати технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи для 

виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину;  

• досліджувати джерела матеріальних та ідеальних відображень, вилучати і 

оцінювати отриману інформацію, використовувати її для організації розкриття злочинів за 

"гарячими слідами";  

• висувати версії і планувати розслідування злочинів;  

• взаємодіяти з оперативними підрозділами та іншими службами органів 

внутрішніх справ; 

• використовувати спеціальні знання для активного розслідування і розкриття 

злочинів;  

• аналізувати типові слідчі ситуації, що складаються при розслідуванні 

злочинів окремих видів і приймати правильні тактичні рішення. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Організація 

судових і правоохоронних органів», «Кримінологія», «Кримінальний процес», 

«Кримінальне право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Зміст курсу: Предмет, система і завдання криміналістики. Методологічні засади 

криміналістики. Криміналістична ідентифікація і діагностика. Загальні положення 

криміналістичної техніки. Криміналістична фотографія і відеозйомка. Інформаційно-

довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація). Загальні положення 

криміналістичної експертизи. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, 

дактилоскопія). Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 

пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство). Криміналістичне дослідження 

документів (документознавство). Ідентифікація особи за ознаками зовнішності 

(габітоскопія). Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія). 
Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія). Інші напрямки і види 

криміналістичних досліджень. Загальні положення криміналістичної тактики. 

Криміналістична версія. Організація та планування розслідування. Тактика слідчого 

огляду. Тактика обшуку. Тактика допиту. Тактика пред'явлення для впізнання. Тактика 

слідчого експерименту. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз. Загальні положення 

криміналістичної методики. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи. 

Розслідування злочинів проти власності. Розслідування злочинів проти статевої свободи і 

статевої недоторканості особи 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика : Навч. посібник. Мін-во освіти і науки 

України; Нац. академія служби безпеки України, Ч. 1 : Криміналістична техніка. К. : 

Алерта, 2005. 318 с.  

2. Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А. Криміналістика : Навч. посібник. 4-е вид., 

випр. та доп. К. : Видавець Паливода А.В., 2007. 236 с.  

3. Когутич, І.І. Криміналістика : Курс лекцій. К. : Атіка, 2008. 888 с.  

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Криміналістика» (відповідно до вимог ECTS) / Нац. юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. : В. Ю. Шепітько та ін.]. Х. : Право, 2009. 156 с. 

5. Шеремет, А.П. Криміналістика : навч. посібник для вузів. 2-ге вид. К. : Центр учб. 

літ., 2009. 472 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 32 год. практичних робіт, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 7 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.3.7; 

2. Title: Criminalistics  

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3,4; 

6. Semester when the discipline is studied: 6/7; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Davydyuk 

Petro Petrovich, Senior Lecturer  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• the mechanisms of committing crimes and the emergence of traces;  

• ways of forging documents and their signs; rules for detecting, fixing, extracting and 

using traces of a crime - sources of evidence;  

• technical means of mobile forensic laboratories and possibilities of their practical use; 

•  the procedure for the formation of an investigative team to review the place of the 

event, the division of responsibilities between its members, ensuring their interaction;  

• Possibilities of conducting preliminary research of material evidence on the spot;  

• types of expertise and their capabilities, systems of expert institutions; types of records 

held in internal affairs bodies and possibilities of their use in the disclosure and investigation of 

crimes;  

• methods of drafting "verbal portrait", subjective drawings and compositional portraits 

and possibilities of their practical use;  

• tactical rules and methods of conducting investigative actions forensic characteristics 

of crimes of certain types and possibilities of their practical use; 

•  analyze and evaluate the source information about the crime, and make an 

argumentated decision regarding the prosecution; request information on information contained 

in the information banks of the bodies of internal affairs and use it in practice; 

•  to determine the composition of the investigative task force for departure to review 

the place of the event; 

•  to use technical means and materials of a uniform examination suitcase to detect,  

• fix and remove traces of a crime; to explore the sources of material and ideal 

reflections, to extract and evaluate the information received, to use it for the organization of the 

disclosure of crimes by "hot pursuit"; nominate versions and plan for crime investigation; 

•  interact with operational units and other services of the internal affairs bodies; 

•  use special knowledge to actively investigate and detect crimes;  

• to analyze typical investigative situations, consisting in the investigation of individual 

types of crimes and to make the right tactical decisions. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Organization of judicial 

and law enforcement agencies; Criminology, Criminal Procedure, Criminal Law. 

12. Course contents: Subject, system and tasks of criminality’s. Methodological 

principles of criminology. Forensic identification and diagnostics. General provisions of forensic 

technology. Forensic photography and video shooting. Information and reference support for 

crime detection (criminal registration). General provisions of Forensic Examination. Forensic 

study of traces (traosology, fingerprinting). Criminal investigation of weapons, ammunition, 

explosives and devices and traces of their use (weapon science). Forensic study of documents 

(documentation). Identification of a person by signs of appearance (gabioscopy). Forensic study 

of sound tracks (phonoscopy). Forensic study of odor traces (odorology). Other areas and types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



of forensic research. General provisions of forensic tactics. Forensic version. Organization and 

planning of the investigation. Investigator Tactics Review. Search Tactics. Tactics of 

interrogation. Tactics of presentation for identification. Tactics of the investigator of the 

experiment. Tactic use of special knowledge in criminal proceedings. Appointment and 

conducting forensic examinations. General provisions of forensic methodology. Investigation of 

crimes against life and health of individuals. Investigation of crimes against property. 

Investigation of crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person. 

13. Recommended educational editions:  
6. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика : Навч. посібник. Мін-во освіти і науки 

України; Нац. академія служби безпеки України, Ч. 1 : Криміналістична техніка. К. : 

Алерта, 2005. 318 с.  

7. Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А. Криміналістика : Навч. посібник. 4-е вид., 

випр. та доп. К. : Видавець Паливода А.В., 2007. 236 с.  

8. Когутич, І.І. Криміналістика : Курс лекцій. К. : Атіка, 2008. 888 с.  

9. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Криміналістика» (відповідно до вимог ECTS) / Нац. юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. : В. Ю. Шепітько та ін.]. Х. : Право, 2009. 156 с. 

10. Шеремет, А.П. Криміналістика : навч. посібник для вузів. 2-ге вид. К. : Центр 

учб. літ., 2009. 472 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 30 hours, practical classes – 32 hours, independent work – 118 hours. Total – 180 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the 7
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning. 

Final control: test at the end of the 6 semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


