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1. Анотація до курсу  

Дисципліна «Криміналістика» не є досить нова та достатньо розроблена 

у теорії та практиці кримінального процесу, тому питання, які виносяться 

студентам для вивчення, є достатньо унормованими та дають змогу отримати 

достатню кількість знань, аби досягти її мети за завдань. 

Кримінальний процес України – це одна із основних, фундаментальних та  

базових юридичних дисциплін у підготовці висококваліфікованих спеціалістів- 

юристів вищих навчальних закладах. Її призначення – надати можливість  

здобувачам ступеня вищої освіти отримати необхідну інформацію про те, як  

має здійснюватися кримінальне провадження. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – розширення, систематизацію та поглиблення знань 

здобувачів вищої освіти про основні питання поняття, сутності і завдань 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Освітня програма Право 

Заняття:  VIII семестр 

Лекції 2 (15 чверть)/1 (16 чверть) 

години на тиждень 

Семінарські 1 година на тиждень 

Кількість кредитів 4 кредити ЄКТС (120 

годин) 

Мова викладання Українська 
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кримінального процесу, джерела кримінального процесуального права, засади, 

суб’єкти кримінального провадження, докази та доказування у кримінальному 

процесі, відшкодування шкоди, процесуальні строки і витрати, заходи 

забезпечення кримінального провадження; розвинути вміння правильного 

застосування знань, одержаних під час вивчення питань про стадії 

кримінального процесу, слідчих (розшукових) дій, особливих порядків 

кримінального провадження та основних положень міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження. 

Завдання курсу:  

 навчити студентів орієнтуватися в питаннях застосування норм 

кримінального процесуального права на всіх стадіях кримінального 

провадження; 

 навчити визначити зміст та склад кримінально караних діянь, які 

підпадають під дію кримінального процесуального законодавства; 

 організувати процес самостійної практичної роботи зі складання 

процесуальних документів та встановлювати їх зміст завдяки опрацюванню 

практичних задач та копій оригіналів процесуальних документів; 

 навчити студентів застосовувати нормативно-правові акти України та 

судові прецеденти з європейського законодавства у своїй практичній 

діяльності; 

 навчити студентів проводити слідчі дії та процесуально грамотно їх 

оформлювати, дотримуючись процесуальної форми; 

 ознайомити студентів з міжнародно-правовими стандартами в галузі 

застосування рішень ЄСПЛ; 

 засвоїти особливості участі України у формуванні єдиного 

європейського кримінально-процесуального простору. 

 

3. Результати навчання 

3.1 Програмні результати навчання 

РН9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій 

РН15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

РН17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи 

3.2 Очікувані дисциплінарні результати навчання 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ДРН 
Зміст  

РН9 ДРН9.1 Використовувати набуті знання щодо кримінально-

процесуальних правовідносин в сфері криміналістичних 

експертиз, тактики та методики проведення слідчих та 

експертних дій 
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ДРН9.2 Здійснювати юридичний аналіз конкретних ситуацій, які 

потребують кримінально-правової та кримінально-

процесуальної оцінки 

ДРН9.3 Застосовувати нормативно-правові акти з матеріального та 

процесуального права (кримінального та кримінально-

процесуального права) в сфері криміналістичної методики та 

тактики 

РН15 ДРН15.1 Використовувати в практичній роботі міжнародні стандарти 

прав людини, положення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, основні принципи тлумачення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та прецедентну практику European Court of Human Rights 

ДРН15.2 Тлумачити національне законодавство з урахуванням 

практики методичних та тактичних рекомендацій 

криміналістичної науки 

ДРН15.3 Визначати правовий статус учасників кримінально-

процесуальних відносин з метою призначення експертних 

досліджень або проведення слідчих дій з дотримання 

криміналістичних тактик 

РН17 ДРН17.1 Знати особливості застосування загальних та спеціальних 

норм кримінального процесуального кодексу та Конвенції і 

протоколів до неї ЄСПЛ для вирішення завдань 

криміналістичного характеру та кримінального 

процесуального права, обслуговувати яке покликана 

криміналістика 

ДРН17.2 Знати основні характеристики процесуальних документів для 

всіх стадій кримінального провадження 

ДРН17.3 Знати особливості участі всіх суб’єктів кримінального процесу 

під час досудових та судових стадій провадження 

 

4.Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

План 

1. Поняття, предмет та завдання криміналістики 

2. Система криміналістики 

3. Місце криміналістики  в системі юридичних наук 
 

Тема 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

План 

1. Поняття методологічних засад криміналістики 

2. Класифікація методів криміналістики 
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3. Загальнонаукові методи криміналістики 

4. Спеціальні методи криміналістики 
 

Тема 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 

ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ 

План 

1. Поняття, наукові засади й види криміналістичної ідентифікації 

2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації 

3. Наукові засади встановлення групової належності 

4. Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак 
 

Тема 4. ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ 

План 

1. Поняття та класифікація криміналістичних версій 

2. Етапи розвитку криміналістичної версії 

3. Побудова й аналіз криміналістичних версій 

4. Перевірка криміналістичних версій 
 

Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

План 

1. Поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки 

2. Поняття та класифікація засобів і методів криміналістичної техніки 

3. Засоби криміналістичної техніки 

4. Методи криміналістичної техніки 
 

Тема 6. СУДОВА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗЙОМКА 

План 

1. Поняття, завдання та значення судової фотографії 

2. Судово-оперативна фотографія 

3. Судово-дослідна фотографія 
 

Тема 7. ТРАСОЛОГІЯ 

План 

1. Поняття і теоретичні основи криміналістичної трасології. Класифікація слідів 

2. Сліди рук 
 

Тема 8. ДАКТИЛОСКОПІЯ 

План 

1. Дактилоскопія як розділ криміналістики 

2. Історія розвитку дактилоскопії 

3. Будова шкіри людини на долонних та підошвенних поверхнях рук та ніг 

4. Типи та види папілярних узорів 

5. Властивості папілярних узорів 

6. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук 

7. Загальні та окремі ознаки будови папілярних узорів 
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8. Коло питань, які вирішує дактилоскопічна експертиза 

9. Пороскопія та еджеоскопія 
 

Тема 9. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

(ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО) 

План 

1. Поняття, зміст, завдання криміналістичного документознавства.  

2. Документи як джерела криміналістично-значимої інформації 

3. Криміналістичне дослідження письма 

4. Техніко-криміналістичне дослідження документів 

 

Тема 10. ТАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРТИЗ 

План 

1. Правові та теоретичні основи судових експертиз 

2. Принципи судово-експертної діяльності 

3.  Класифікація судових експертиз 

4.  Державні судово-експертні установи України 

5.  Процесуальні та організаційні питання підготовки та призначення експертиз 

 

Тема 11. ТАКТИКА ОГЛЯДУ 

План 

1. Поняття, сутність, завдання та види слідчого огляду 

2. Етапи, стадії та методи огляду місця події 

3. Психологічні аспекти огляду місця події 

4. Огляд місця події 

5. Огляд трупа 

6. Інші види слідчого огляду 

7. Освідування особи 

8. Фіксація результатів огляду місця події 

 

Тема 12. ТАКТИКА ОБШУКУ 

План 

1. Поняття обшуку його об'єкти, завдання та види 

2. Загальні тактичні правила обшуку 

3. Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку 

4. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Особистий обшук 

5. Фіксація ходу та результатів обшуку 

 

Тема 13. ТАКТИКА ДОПИТУ 

План 

1. Поняття, значення, види і завдання допиту 

2. Тактичні основи підготовки до проведення допиту 

3. Основні тактичні прийоми проведення допиту 
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4. Особливості одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та 

перехресного допиту 

5. Фіксація результатів допиту 

 

Тема 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 

План 

1. Поняття, джерела, система та принципи криміналістичної методики 

2. Структура криміналістичної методики. Етапи розслідування та їх 

характеристика 

3. Криміналістична характеристика злочинів 

4. Поняття, завдання і зміст організації розслідування. 

5. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів 

 

Тема 15. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ (КРИМІНАЛЬНА 

РЕЄСТРАЦІЯ) 

План 

1. Поняття і значення кримінальної реєстрації 

2. Види криміналістичних обліків 

3. Загальна характеристика об’єктів криміналістичного обліку та реєстрації 

4. Дактилоскопічний облік 

5. Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку 

ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини 

 

 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

План 

1. Поняття, предмет та завдання криміналістики 

2. Система криміналістики 

3. Місце криміналістики  в системі юридичних наук 
 

Тема 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

План 

1. Поняття методологічних засад криміналістики 

2. Класифікація методів криміналістики 

3. Загальнонаукові методи криміналістики 

4. Спеціальні методи криміналістики 
 

Тема 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 

ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ 

План 

1. Поняття, наукові засади й види криміналістичної ідентифікації 

2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації 
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3. Наукові засади встановлення групової належності 

4. Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак 
 

Тема 4. ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ 

План 

1. Поняття та класифікація криміналістичних версій 

2. Етапи розвитку криміналістичної версії 

3. Побудова й аналіз криміналістичних версій 

4. Перевірка криміналістичних версій 
 

Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

План 

1. Поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки 

2. Поняття та класифікація засобів і методів криміналістичної техніки 

3. Засоби криміналістичної техніки 

4. Методи криміналістичної техніки 
 

Тема 6. СУДОВА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗЙОМКА 

План 

1. Поняття, завдання та значення судової фотографії 

2. Судово-оперативна фотографія 

3. Судово-дослідна фотографія 
 

Тема 7. ТРАСОЛОГІЯ 

План 

1. Поняття і теоретичні основи криміналістичної трасології. Класифікація слідів 

2. Сліди рук 
 

Тема 8. ДАКТИЛОСКОПІЯ 

План 

1. Дактилоскопія як розділ криміналістики 

2. Історія розвитку дактилоскопії 

3. Будова шкіри людини на долонних та підошвенних поверхнях рук та ніг 

4. Типи та види папілярних узорів 

5. Властивості папілярних узорів 

6. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук 

7. Загальні та окремі ознаки будови папілярних узорів 

8. Коло питань, які вирішує дактилоскопічна експертиза 

9. Пороскопія та еджеоскопія 
 

Тема 9. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

(ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО) 

План 

1. Поняття, зміст, завдання криміналістичного документознавства.  

2. Документи як джерела криміналістично-значимої інформації 
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3. Криміналістичне дослідження письма 

4. Техніко-криміналістичне дослідження документів 

 

Тема 10. ТАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРТИЗ 

План 

1. Правові та теоретичні основи судових експертиз 

2. Принципи судово-експертної діяльності 

3.  Класифікація судових експертиз 

4.  Державні судово-експертні установи України 

5.  Процесуальні та організаційні питання підготовки та призначення експертиз 

 

Тема 11. ТАКТИКА ОГЛЯДУ 

План 

1. Поняття, сутність, завдання та види слідчого огляду 

2. Етапи, стадії та методи огляду місця події 

3. Психологічні аспекти огляду місця події 

4. Огляд місця події 

5. Огляд трупа 

6. Інші види слідчого огляду 

7. Освідування особи 

8. Фіксація результатів огляду місця події 

 

Тема 12. ТАКТИКА ОБШУКУ 

План 

1. Поняття обшуку його об'єкти, завдання та види 

2. Загальні тактичні правила обшуку 

3. Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку 

4. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Особистий обшук 

5. Фіксація ходу та результатів обшуку 

 

Тема 13. ТАКТИКА ДОПИТУ 

План 

1. Поняття, значення, види і завдання допиту 

2. Тактичні основи підготовки до проведення допиту 

3. Основні тактичні прийоми проведення допиту 

4. Особливості одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та 

перехресного допиту 

5. Фіксація результатів допиту 

 

Тема 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 

План 

1. Поняття, джерела, система та принципи криміналістичної методики 

2. Структура криміналістичної методики. Етапи розслідування та їх 
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характеристика 

3. Криміналістична характеристика злочинів 

4. Поняття, завдання і зміст організації розслідування. 

5. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів 

 

Тема 15. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ (КРИМІНАЛЬНА 

РЕЄСТРАЦІЯ) 

План 

1. Поняття і значення кримінальної реєстрації 

2. Види криміналістичних обліків 

3. Загальна характеристика об’єктів криміналістичного обліку та реєстрації 

4. Дактилоскопічний облік 

5. Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку 

ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини 

 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/305 або 10/311 для 

проведення лекційних та семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим 

інтернетом.  

Студент повинен мати активований акаунт університетської пошти 

(student.i.p@nmu.one) на Office 365 та бути зареєстрованим у СУДН «Мoodlе» 

на дистанційний курс з навчальної дисципліни «Криміналістика». 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 Відмінно 

74 – 89 Добре  

60 – 73 Задовільно  

0 – 59 Незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної й індивідуальної робіт 

складатиме не менше 60 балів. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
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навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

бліц-опитування, 

тестування 

 

метод евристичних 

питань, 

мозкового штурму, 

діалогового 

спілкування 

підсумкове 

тестування 

визначення загальної 

кількості балів за 

результатами поточних 

контролів; 

 

підсумкове тестування 

під час екзамену за 

бажанням здобувача 

семінарські контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

оцінювання 

презентації 

 

виступ-

презентація, 

«мікрофон», 

«навчаючи, вчуся», 

робота в малих 

групах, 

реферат/ ессе/ 

кросворд 

 

6.3. Критерії оцінювання за відповідний вид навчальної діяльності 

студента 

Оцінювання з курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» 

здійснюється з урахуванням розподілу отриманих балів за відповідний вид 

навчальної діяльності студента: 

✓ поточне тестування за кожною темою; 

✓ участь у форумі (дистанційно) або аудиторна робота на семінарських 

заняттях (очно); 

✓ виконання самостійної роботи; 

✓ виконання індивідуальних завдань. 

Тестування – це метод ефективної перевірки рівня засвоєння знань, 

умінь і навичок із навчальної дисципліни. Тестування з навчальної дисципліни 

«Криміналістика» здійснюється за кожною темою. 

Вебфорум або просто Форум – інтернет-ресурс, популярний різновид 

спілкування в інтернеті, для проведення дискусій, на якому користувачі 

обмінюються досвідом та ідеями з певної заданої теми. 

В рамках навчальної дисципліни «Криміналістика» передбачено 

проведення форуму за кожною з тем (дистанційно) та обговорення на 

семінарському занятті результатів виконаного здобувачами певного завдання, 

підготовленої презентації (очно) з використанням методів мозкового штурму, 

евристичних питань та діалогового спілкування. За умови очного навчання за 

кожною темою проводиться робота в малих групах. 
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Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота 

включає: 

♦ попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за всіма видами 

навчальних занять; 

♦ розв’язання завдань самоконтролю опанування дисциплінарними 

результатами навчання відповідно до робочої програми дисципліни 

Метою СРС є засвоєння навчальної дисципліни в повному обсязі і 

послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що 

відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця. У ході самостійної 

роботи студент має перетворитися на активного учасника освітнього процесу, 

навчитися свідомо ставитися до опанування теоретичних і практичних знань, 

вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Самостійною роботою студента в рамках вивчення навчальної 

дисципліни «Криміналістика» є формування Глосарію з дисципліни за 

кожною темою (підготовка словника юридичних термінів з тем курсу). Після 

опанування навчального матеріалу за кожною темою дисципліни студент 

зобов’язаний самостійно надавати термін з визначенням.  

 

Наприклад: 

Досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій 

здійснюється розслідування злочинів 

 

Індивідуальні завдання студентів з окремих навчальних дисциплін 

(комплексу навчальних дисциплін) включають виконання розрахункових, 

графічних, розрахунково-графічних робіт, есе, рефератів, презентацій, 

оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних 

матеріалів із фахових публікацій, курсових проектів (робіт), кваліфікаційних 

робіт, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо. 

Індивідуальні завдання сприяють більш поглибленому вивченню студентом 

теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення 

відповідних практичних завдань, підвищення рівня підготовки і розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальними завданнями студентів в рамках вивчення навчальної 

дисципліни «Криміналістика» є підготовка презентації за запропонованою 

темою та виступ з нею на семінарському занятті. 

 

Теми Індивідуальні 

завдання  

(підготовка 

презентацій) 

Самостійна 

робота 

(підготовка 

словника 

юридичних 

термінів) 

Поточне 

тестування 

 

Участь у 

форумі або 

аудиторна 

робота на 

семінарських 

заняттях 

Всього 

1.  1 0,5 2 - 3,5 

Термін 

Визначення  
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У таблиці наведено розподіл максимальної кількості балів за певний вид 

навчальної роботи студента за темами навчальної дисциплін 

Максимальна кількість балів з курсу навчальної дисципліни складає 100 

балів. 

Загальна оцінка з навчальної дисципліни «Криміналістика»  

визначається за накопичувальною системою, тобто сума всіх балів, отриманих 

за виконання певного виду робіт студента. 

 
Підсумкове 

оцінювання 

(якщо здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Екзамен відбувається у письмовій формі, складається з 34 тестових 

запитань. 

Правильна відповідь на запитання 32 тестів оцінюється у 3 бали. 2 тести 

оцінюється у 2 бали 

Максимальна кількість балів: 100 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

2.  3 1 3 1 8 

3.  3 1 5 1 10 

4.  3 1 5 1 10 

5.  3 1 4 1 9 

6.  3 1 4 1 9 

7.  4 0,5 5 1 10,5 

8.  3 1 5 1 10 

9.  2 1 3 1 7 

10. 1 0,5 2 1 4,5 

11. 1 0,5 3 - 4,5 

12. 1 0,5 2 1 4,5 

13. 1 0,5 1 - 2,5 

14. 1 0,5 1 1 3,5 

15. 1 0,5 1 1 3,5 

Разом 31 11 46 12 100 
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У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту та бути 

зареєстрованими у СУДН «Мoodlе» на дистанційний курс з навчальної 

дисципліни «Криміналістика».  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Office 365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Криміналістика» (www.do.nmu.org.ua). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську корпоративну електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми навчання відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. За об’єктивних причин 

(наприклад, міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може 

відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за графіком, за погодженням з 

викладачем. 

 

7.5. Бонуси.  

Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох 

пропусків без поважних причин), мають написаний конспект лекцій, та 

заповнили робочий зошит - отримують додатково 5 балів до результатів 

оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу студентам буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни 

«Криміналістика». 

http://www.do.nmu.org.ua/
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8. Ресурси і література: 

 

8.1. Основна рекомендована література 

 

1. Криміналістика: У 2 ч. / М.В.Салтевський.–Х.: Консум: Основа, 1999.–

416 с. 

2. Криміналістика: Схеми та таблиці / В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко; За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 

368 с. 

3. Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О.В. Капліна, 

М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін.]. Харків: Право, 2019. 298 с. 

4. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред.: О.В. Капліної, О.Г. Шило; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 584 с.  

5. Кримінальний процес: підручник / Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк, О.М. 

Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А.Я. Хитри, Р.М. Шехавцова, В.В. Луцика. 

Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами 

практики Європейського суду з прав людини: довідкове видання / уклад.: 

Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Сапін О.В., Мала О.Р., Снігар М.І. та інші; за 

ред. Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього. Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2018.- 924 с.  

 

8.2. Додаткова рекомендована література 

1. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник.– 4-е     

вид., випр. та доповн. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. 236 с. 

2. Криміналістика: Енциклопед. словник / В.Ю. Шепітько. – К., 2001. – 560 с. 

3. Криміналістика / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, 

П.Ю. Тимошенко; За ред. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1998. – 416 с. 

4. Криміналістика / П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко; За ред. 

П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 2001. – 544 с. 

5. Криміналістика / М.В. Салтевський. – 2001. – 528 с. 

6. Криміналістика / В.П. Бахін, І.В. Гора. – 2003. – 146 с. 

7. Криміналістика / В.Б. Шепітько – К.: ІнЮРЕ, 2004. – 728 с. 

 

8.3. Інформаційні ресурси 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 

28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2.  Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 (дата звернення: 22.06.2020). 

3.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень: Закон України від 22.11.2018 року. Відомості Верховної 

ради, 2019. № 17, ст. 71. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-

19/print (дата звернення: 22.06.2020). 



15 

4.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 

2012 року. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306 (дата 

звернення: 22.06.2020). 

5.  Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082 (дата 

звернення: 22.06.2020). 

6.  Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення: 

22.06.2020). 

7.  Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 

року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19 (дата звернення: 

22.06.2020). 

8.  Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 22.06.2020). 

9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року. 
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