
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ РОЗКРИТТЯ  І 
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

1. Кафедра: 

 

Криміналістики та психології 

2.Інформація про 

викладача 

 

3. Ступінь вищої освіти Магістр 

4. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

5. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у другому семестрі на першому році та 

третьому семестрі на другому році навчання 

(спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»; галузь 

знань 26 «Цивільна безпека», ФПФППД) 

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

12 

6 

6 

108 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Криміналістичні засоби та методи розкриття і 

розслідування кримінальних правопорушень» є 

комплекс теоретичних положень та практичних завдань 

у сфері встановлення закономірностей виникнення, 

збирання, дослідження, оцінки і використання доказів 

для попередження, виявлення та припинення 

кримінальних правопорушень. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Криміналістичні засоби та методи розкриття і 

розслідування кримінальних правопорушень» для 

магістрантів належить основа формування спеціальних 

знань і навичок професійної діяльності працівників 

правоохоронних органів, адже їх діяльність пов’язана з 

попередженням, виявленням і припиненням 

кримінальних правопорушень, тобто засвоєння 

здобувачами вищої освіти найбільш ефективних 

прийомів, методів та засобів боротьби зі злочинністю, 

зокрема: 

навчальною метою є сприяння становленню 

сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого 



 

 

фахівця-юриста для Національної поліції, здатного на 

достатньому рівні репрезентувати органи Національної 

поліції у відносинах з іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування та громадянами, 

формувати та розвивати правові знання, уміння 

аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички застосування криміналістичних 

засобів та методів при розслідуванні кримінальних 

правопорушень;  

розвиваючою метою є розвивати пізнавальні 

інтереси магістрантів, уміння проводити спостереження; 

розвивати вміння порівнювати, аналізувати інформацію; 

виховною метою є формування відданості ідеям 

верховенства права, добра, справедливості і законності, 

почуття відповідальності перед суспільством, державою 

та людиною. 

Основні завдання дисципліни полягають у тому, 

щоб магістранти оволоділи матеріалом з дисципліни, яка 

покликана допомогти ознайомитися з загальними і 

специфічними питаннями криміналістичної дидактики, 

оволодіти передовим досвідом викладання такої 

спеціальної для юридичної науки дисципліни, якою є 

криміналістика. 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Міждисциплінарні зв’язки полягають у зв’язку з 

такими нормативними дисциплінами, як «Проблеми 

сучасної криміналістики», «Актуальні проблеми 

застосування кримінального законодавства», «Актуальні 

проблеми застосування кримінального процесуального 

законодавства», «Проблеми кваліфікації кримінальних 

правопорушень», «Використання сучасних 

інформаційних технологій в оперативно-розшуковій 

діяльності» та ін. 

Дисципліна ґрунтується на положеннях 

Конституції України, законах України та підзаконних 

нормативно-правових актах, що містять норми права, 

якими регулюються суспільні відносини, які виникають 

у зв’язку з вчиненням кримінальних правопорушень.  

Окрему увагу приділено галузевим нормативно-

правовим актам МВС України, позитивному досвіду 

діяльності підрозділів органів досудового розслідування, 

тенденціям реформування системи кримінальної юстиції 

та МВС України. 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 



 

 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

10. Форма контролю: Залік 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань здобувача вищої освіти здійснюється 

за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно від обсягу та тривалості 

викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох 

і більше семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, 

з урахуванням результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 



 

 

вноситься сумарна кількість накопичених балів 

отриманих ним в результаті навчання. 

12.: Перелік 

компетентностей, 

формування яких 

забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з 

ОПП) 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК): 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) 

КОМПЕТЕНТНОСТІ (ВИЗНАЧЕНІ СТАНДАРТОМ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ): 
СК1.Здатність брати участь у розробленні та 

кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати 

норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності.  

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та 

умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх 

усунення.  

СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні 

висновки й консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності.  

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й 

застосовувати сучасні інформаційні технології під час 

рішення професійних завдань.  

СК12. Здатність до використання технічних 

приладів та спеціальних засобів, інформаційно-

пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, 

оперативних та оперативно-технічних засобів, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

 

ДОДАТКОВІ СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, 

ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОСТІ ОПП 
СК16. Здатність організовувати та здійснювати 

заходи з виявлення, запобігання, припинення та 

розслідування кримінальних правопорушень, збирати та 



 

 

оцінювати докази, використовувати криміналістичні 

методи та засоби в професійній діяльності, прогнозувати 

поведінку протидіючої сторони та вживати превентивні 

заходи.  

СК17. Здатність розробляти планові, керівні та 

процесуальні (процедурні) документи, вміти 

реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах своєї 

професійної діяльності, систематизувати та обробляти 

інформацію, вживати заходів щодо усунення виявлених 

недоліків. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (ВИЗНАЧЕНІ СТАНДАРТОМ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ) 
ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення 

правопорушень, визначати шляхи їх усунення.  

ПРН9. Використовувати у професійній діяльності 

сучасні інформаційні технології, бази даних та 

стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 

ПРН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в різних сферах юридичної 

діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності.  

ПРН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки 

й консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності. ПРН13. Відшуковувати необхідну 

інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших 

джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно 

оцінювати інформацію. 

РН16. Використовувати сучасні методи і засоби 

системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання 

та оброблення інформації для аналізу варіантів і 

прийняття рішень при виконанні професійних завдань. 

ПРН19. Аналізувати обстановку, рівень 

потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток 

дій правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення правопорушень.  

 

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОСТІ ОПП 

ПРН20. Орієнтуватися у процесі зміни професійних 

завдань та ускладнення оперативної обстановки, 

знаходити шляхи розв’язання нетипових ситуацій, що 

виникають під час попередження, виявлення та 



 

 

припинення правопорушень, а також спілкуванні з 

громадянами і правопорушниками;  

ПРН21. Здійснювати заходи з виявлення, 

запобігання, припинення та розслідування кримінальних 

правопорушень, проводити дії та заходи спрямовані на 

збір доказів та фіксацію фактичних даних про 

протиправну діяльність.  

РН22. Застосовувати методи кримінального аналізу 

та знання з сучасних інформаційних технологій під час 

вирішення професійних завдань правоохоронної 

діяльності. 
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