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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр 

Освітня програма Право 

Спеціальність 081 Право 

Рік навчання, 

семестр 

3, 4 

6, 7 

Кількість 

кредитів 

3 

Лекції: 16 годин / 2 години 

14 годин / 2 години 

Практичні 

заняття: 

16 години / 7 годин 

16 годин / 7 годин 

Самостійна 

робота: 

118 годин / 162 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна / заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

6 семестр – залік 

7 семестр – екзамен  

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Давидюк Петро Петрович, старший викладач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін   

 

Вікіситет 

 

 

https://cutt.ly/vgdblf2 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7776-869X 

Як комунікувати p.p.davydiuk@nuwm.edu.ua 

тел. 067-362-08-77 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

Навчальна дисципліна «Криміналістика» вивчає 

механізм вчинення злочину, визначає можливості 

отримання, дослідження і використання інформації про 

злочин під час розслідування та розробляє для цього 

mailto:p.p.davydiuk@nuwm.edu.ua
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цілі методи і засоби. Вона складає основу формування знань і 

навичок професійної діяльності юристів. 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності 

механізму вчинення злочину, виникнення інформації про 

злочин та його учасників, збирання, дослідження, оцінки і 

використання доказів та основаних на пізнанні цих 

закономірностей спеціальних засобах і методах судового 

дослідження та попередження злочинів.  

Метою навчальної дисципліни є засвоєння базових 

теоретичних положень криміналістики, оволодіння 

практичними навичками, які необхідні для виявлення, 

розкриття та розслідування злочинів, отримання 

доказової інформації під час розслідування злочинів та 

провадження окремих слідчих дій. 

Використовуються такі методи викладання та 

технології: навчальна дискусія, проблемно-пошуковий, 

обговорення ситуації, тренінги, евристична бесіда, 

мозковий штурм, метод кейсів, робота в малих групах та 

інші. 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213 

 

Компетентності    ЗК2 – здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

   ЗК7 – здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

   ЗК8 – здатність бути критичним і самокритичним 

   ЗК9 – здатність працювати в команді 

   СК12 – здатність аналізувати правові проблеми, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції 

   СК-13 – здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності 

Програмні 

результати 

навчання 

 

   РН3 – проводити збір та інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

   РН4 – формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми 

   РН5 – давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
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обґрунтованістю 

   РН6 – оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему 

   РН8 – використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення певних 

обставин 

   РН14 – незалежно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності 

   РН15 – вільно використовувати для професійної 

діяльності доступні інформаційні технології і бази даних 

   РН16 – демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності 

   РН17 – працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

   РН19 – демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права 

   РН21 – застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

   Взаємодія з людьми, грамотність, комунікаційні 

якості, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

загальнокультурна грамотність, навички письмового і 

усного спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення, творчі 

здібності, ініціативність та інші. 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

 

За вчасне та якісне виконання практичних та 

індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує такі 

обов’язкові бали: 

48 балів за усні та письмові завдання 

12 балів за наукову роботу 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 

Модульний контроль №1 20 

Модульний контроль №2 20 

Всього модульна складова оцінювання: 40 

Дисципліна в 6 семестрі закінчується заліком, в 7 семестрі 

екзаменом. 
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Якщо дисципліна закінчується екзаменом, результати 

складання модульних контролів можуть зараховуватись  як 
підсумковий контроль.  

 Разом:100  
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 

бали за: виконання рефератів, есе дослідницького характеру, 

написання наукових тез за темою курсу. Тему дослідницької 

роботи можуть вибрати самостійно за погодженням із 

викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 

бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 

У тесті 32 завдання різної складності: рівень 1 – 20 завдань 

по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 завдань по 0,8 балів (8 

балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 балу (2 бали). Всього – 20 

балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

здобувачів вищої освіти, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

Вивчення курсу передбачає наявність системних та 

ґрунтовних знань із курсу – «Судові та правоохоронні органи 

України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», 

«Кримінологія». Синхронний, паралельний зв’язок у 

криміналістики має бути з такими навчальними дисциплінами, 

як «Юридична психологія», «Судова медицина». 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково 

отримати бали за виконання індивідуальних завдань 

дослідницького характеру, зокрема і до написання та 

опублікування наукових тез (статей) з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача курсу («Особливості розслідування 

квартирних крадіжок» та інші). 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 

деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

4. Стратонов В.М. Криміналістика. Керівництво до 

криміналістичної техніки. Навчальний посібник Херсон. 2004 р 

 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право здобувача вищої освіти на повторне 

вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

     Перездача модульних контролів здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, здобувач вищої освіти позбавляється 

подальшого права складати матеріал і у нього виникає 

академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань здобувачу 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 

академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 

студентів, документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 

НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

      Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 

заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 

чи іншу поважну причину, то здобувачу не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття. 

   Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний 

графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn 

та інших опановувати матеріал для перезарахування 

результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та 

навички, що формуються під час проходження певного 

онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 

програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
 

ДОДАТКОВО 

 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово здобувачі вищої освіти заохочуються 

пройти он-лайн опитування стосовно якості викладання та 

навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 

освітнього процесу в НУВГП. 

     За результатами анкетування здобувачів вищої освіти 

викладачі можуть покращити якість навчання та викладання 

за цією та іншими дисциплінами. 

     Результати опитування здобувачам вищої освіти 

надсилають обов’язково. 

     Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється 

щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукових 

досягнень у галузі риторики. 

   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 

оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 

стосовно сучасних змін у галузі юридичної риторики. За таку 

ініціативу здобувачі вищої освіти можуть отримати 

додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 

організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 

доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju 

   У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

До занять можуть бути долучені експерти Рівненського 

НДЕКЦ МВС України, криміналісти 

Інтернаціоналізація   База періодичних видань:https://www.scimagoir.com/ 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год Прак. 20 год Самостійна робота 78 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Тести, питання для самоконтролю 

Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, тренінги, обговорення, навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура бібліотечні фонди, комп’ютери, 

комп’ютерні системи та мережі. 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

кейси, питання для самоконтролю 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Аналізувати ситуацію щодо окремих фактичних обставин (даних), 

кейси 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 6 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Тести, питання для самоконтролю 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 6 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН3, РН4, РН5, РН6), модуль 1 - 20 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

https://www.scimagoir.com/
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встановлення певних обставин 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Кейси 

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 6 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 

Незалежно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Кейси, питання для самоконтролю 

Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання професійного 

середовища, евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 6 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і 

бази даних 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Складання фотопортрету, кейс 

Методи та технології навчання Тренінги, обговорення, моделювання професійного середовища, 

евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 

Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Фоторобот, словесний портрет, судова фотографія 

Методи та технології навчання Дискусії, обговорення, моделювання професійного середовища, 

евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 6 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

кейс, питання для самоконтролю 

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

кейс, питання для самоконтролю 

Методи та технології навчання Дискусії, обговорення, зіткнення з реальними ситуаціями 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН21 
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Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

кейс, тренінги 

Методи та технології навчання Обговорення, метод «словесного портрету», мозковий штурм 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН10, РН12, РН17), модуль 2- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

МОДУЛЬ І 

3 курс (6 семестр) 

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики 
Результати 

навчання 

 

РН 3 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 
методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 

деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-
ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

Опис теми Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються 

нею. Система науки криміналістики та однойменної навчальної дисципліни. Основні 

криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна теорія криміналістики, 

криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів 

злочинів, криміналістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний ризик, 

тактичне рішення. Місце криміналістики в системі наукового знання і юридичних наук. 

Тема 2. Історія криміналістики і криміналістичних установ України 

Результати 

навчання 

 

РН 4 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 

1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 
деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

Опис теми Поняття джерела міжнародного приватного права. Види джерел міжнародного права в 

Україні та в інших державах. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного 

приватного права. Види міжнародних договорів 

Тема 3. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної (доказової) 

інформації 
Результати 
навчання 

 

РН5 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література:  
1.  Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, 

А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 
методика расследования преступлений: Учебник для 

студентов юридических вузов и факультетов. /Под ред. 

проф. В.Ю. Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., 

Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под 

ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во 
НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

Опис теми Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної 

діяльності. Поняття та різновиди способу вчинення і приховування злочинів. Об’єктивні й 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
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суб’єктивні чинники, що визначають спосіб учинення злочину. Поняття криміналістичної 

інформації, її різновиди та відмінність від інформації, одержаної шляхом проведення 

оперативно-розшукових заходів. Поняття, види і загальна характеристика джерел 

криміналістичної (процесуальної, доказової) інформації. 

Тема 4. Методологічні основи криміналістики 
Результати 

навчання 

 

РН6 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 
деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=162 

 

Опис теми Основні проблеми міжнародного спадкового права. Спадкові права іноземних громадян в 

Україні. Захист спадкових прав громадян України за кордоном. Особливості правового 

регулювання шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом. 

Тема 5. Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей 

Результати 

навчання 

 

РН5, РН17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 0 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, 

А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 
Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 

деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

Опис теми Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі 

криміналістичної техніки та їх значення для збирання і дослідження інформації про злочин 

та його учасників. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів 

збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх 

застосування у слідчій, оперативно-розшуковій, експертній діяльності по розкриттю і 

розслідуванню злочинів та під час судового розгляду кримінальних справ. Критерії 

допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному 

судочинстві. 

Тема 6. Основи криміналістичного вчення про фіксацію криміналістичної 

(доказової) інформації 
Результати 

навчання 

 

РН 10 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, 

А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 
деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

Опис теми Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як методу повного і 

точного відображення змісту слідчої дії та її результатів. Фіксація як спосіб, що надає 

виявленій інформації доказової сили, та забезпечує зберігання доказів для їхнього 

подальшого дослідження і використання. Складання протоколу слідчої дії – основний спосіб 

закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-

криміналістичних засобів і методів. 

Тема 7. Криміналістична габітологія 
Результати 

навчання 

 

РН 12 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 
деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
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ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

Опис теми Поняття і сутність криміналістичної габітології. Природно-наукові засади ототожнення 

особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх 

ідентифікаційне значення та класифікація.  Джерела інформації про ознаки зовнішності 

людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. Загальна 

характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності 

людини. Опис ознак зовнішності за методом «Словесного портрета». Застосування з цією 

метою комп’ютерної програми «Фоторобот». 

Тема 8. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх 

застосування 

Результати 
навчання 

 

РН 10 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 
Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. 

деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. 990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=162 

 

Опис теми Поняття криміналістичного дослідження зброї (криміналістичної балістики), його предмет, 

наукові засади та завдання. Холодна зброя. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її 

застосування. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. 

Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її застосування. 

Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна характеристика криміналістичного дослідження 

балістичних об’єктів – вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу. Техніко-

криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення і зберігання 

вогнепальної зброї та боєприпасів, застережні заходи і правила поводження з ними. 

Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, місця, напрямку та 

дистанції пострілу. 

МОДУЛЬ ІІ 

4 курс (7 семестр) 

Тема 1. Концептуальні положення криміналістичної тактики 
Результати 

навчання 

 

РН 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
прак. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 
методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 

науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 
990 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

Опис теми Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв’язок з іншими 

розділами криміналістики. Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної 

тактики. Джерела розвитку криміналістичної тактики. Основні поняття і категорії 

криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична операція 

(комбінація), тактичне рішення. Тактичний прийом як центральний елемент 

криміналістичної тактики. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та 

критерії допустимості. Тактична рекомендація та її види. Роль криміналістичної тактики і 

використання її категорій (основних понять, вчень) у розслідуванні злочинів. Тактична 

операція. Мета і види тактичних операцій. Складання плану підготовки і проведення 

тактичної операції. Реалізація тактичної операції та закріплення її результатів. 

Тема 2. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування 

злочинів 
Результати 

навчання 

 

РН12 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
прак. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 
науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=162
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
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Опис теми Поняття криміналістичної версії та її логічна природа. Класифікація криміналістичних 

версій. Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно-розшукової, експертної та 

судової діяльності. Підстави, умови і тактичні прийоми побудови слідчих версій. 

Залежність версій від аналізу та оцінки слідчої ситуації під час розслідування. Перевірка й 

оцінка версій. Поняття і значення планування, як умови і методу наукової організації 

розслідування. Принципи, види і підстави планування. Співвідношення версій і плану 

розслідування. Особливості планування на різних етапах розслідування. Особливості 

планування розслідування багатоепізодних злочинів; під час розслідування злочинів 

слідчою бригадою; роботи з декількома справами, що одночасно знаходяться у провадженні 

слідчого. Прийоми координації спільної роботи слідчого, оперативних працівників, інших 

учасників процесу та способи контролю за виконанням плану розслідування. Використання 

ЕОМ в діяльності по плануванню і організації розслідування. 

Тема 3. Тактика допиту та очної ставки 
Результати 
навчання 

 

РН12 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 
методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 

науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

Опис теми Поняття, завдання і види допиту. Процесуальні, криміналістичні, психологічні і морально-

етичні основи допиту. Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, демонстрація, 

жестикуляція, міміка тощо). Використання даних логіки, психології, педагогіки та інших 

наук під час підготовки і проведення допиту. Підготовка до допиту, його організаційне і 

технічне забезпечення: збирання вихідних даних для допиту, визначення черговості допитів 

і засобу виклику допитуваного, вибір часу, місця допиту і техніко-криміналістичних засобів. 

Залучення до участі у допиті спеціаліста. Планування тактики допиту в залежності від 

слідчої ситуації (безконфліктної, конфліктної); необхідності та порядку використання під 

час допиту інформації, отриманої оперативним шляхом. Загальні тактичні прийоми допиту 

на різних його етапах (стадіях). Сутність, значення і тактичні прийоми встановлення 

психологічного контакту з допитуваним.  

Тема 4. Концептуальні положення методики розслідування окремих видів злочинів 
Результати 
навчання 

 

РН12 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

прак. - 3 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 

2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 

Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 
Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 

науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

Опис теми Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики 

розслідування злочинів), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні 

джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація. 

Структура окремої методики розслідування злочину та загальна характеристика її 

структурних елементів (криміналістична характеристика злочину; особливості збирання, 

аналізу й оцінки інформації в стадії порушення кримінальної справи; обставини, що 

підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування злочину; типові слідчі 

ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, та відповідні 

ним комплекси невідкладних слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів). 

Тема 5. Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними 

засобами і методами 
Результати 

навчання 

 

РН12 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 3 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 
науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

Опис теми Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню. Протидія розслідуванню у формі 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=213
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приховування злочину, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого злочину. 

Інсценування злочину та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків. 

Спонукальні мотиви протидії. Суб’єкти, форми і способи «зовнішньої» протидії 

розслідуванню. Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню. 

Тема 6. Взаємодія учасників розкриття і розслідування злочинів 
Результати 

навчання 

 

РН12 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 
Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 

науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

Опис теми Поняття, мета і значення взаємодії слідчого з органами дізнання (іншими правоохоронними 

органами) під час розслідування злочинів. Правові засади та принципи взаємодії. 

Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого (дізнавача) з оперативно-

розшуковими й іншими службами правоохоронних органів, державними установами і 

підприємствами різних форм власності, громадськістю та засобами масової інформації. 

Особливості тактики взаємодії залежно від етапу розслідування, під час провадження 

окремих слідчих дій, тактичних операцій, з метою вивчення особи підозрюваного 

(обвинуваченого), свідка, потерпілого. Слідчо-оперативна група (СОГ) як форма організації 

взаємодії слідчого з оперативними працівниками МВС та інших правоохоронних органів 

України. Принципи й умови використання даних, отриманих оперативно-розшуковим 

шляхом. 

Тема 7. Профілактична діяльність слідчого на стадії розслідування злочину 
Результати 

навчання 

 

РН12 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 928 с. 
2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и 

методика расследования преступлений: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. 
Шепитько. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. 528 с. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля 
науки РФ, проф. Р.С.Белкина. М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=213 

 

Опис теми Поняття і зміст превентивної (профілактичної) діяльності слідчого під час розслідування 

злочину. Засоби і методи виявлення обставин, що сприяли учиненню розслідуваного 

злочину. Заходи щодо усунення обставин (криміногенних факторів), що сприяють 

учиненню окремих видів злочинів. Особливості визначення об’єкта профілактичного 

впливу, характеру і змісту профілактичних заходів та конкретних виконавців вироблених 

заходів залежно від виду злочину. Форми і методи контролю з боку слідчого за втіленням 

заходів щодо усунення обставин, що сприяли учиненню розслідуваного злочину. 
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