
Презентація вибіркової дисципліни 

• МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

•ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

                 Кафедра криміналістики та психології  



3. Ступінь вищої освіти 

Магістр; галузь знань - 26 – Цивільна безпека;  

спеціальності 262 – Правоохоронна діяльність; Форми 

навчання очна (денна), заочна; освітня кваліфікація - 

Магістр правоохоронної діяльності; Спеціальність – 

262 «Правоохоронна діяльність» 

 



4. Статус навчальної 

дисципліни 



5. Місце в структурно-логічній схемі 

Викладається у 

третьому 

семестрі на 

другому році 

навчання. 



 - загальна 

кількість годин: 

120 

  - з них 

аудиторних 

годин: 

 - лекції:  6 

 - семінарські 

заняття: 6 

 - самостійна 

робота:108 



  «Проблеми  сучасної криміналістики» - значення науки 

і навчальної дисципліни важко переоцінити з огляду на 

соціально-правові умови сучасних демократичних 

держав та, зокрема, України. Воно полягає у глибокому 

вивченні здобувачами вищої освіти окремих розділів 

криміналістики, та на основі цього у з’ясуванні ними  

проблем та питань, які потребують додаткових 

досліджень та подальшого вирішення в теоретичній та 

практичній діяльності юриста. Відтак, такі знання 

мають надзвичайно важливе практичне значення для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 262  

«Правохоронна діяльність».  

 



 

Метою вивчення навчальної дисципліни 

«Проблеми сучасної  криміналістики» є 

формування, розширення та закріплення 

знань студентів, щодо особливостей 

організаційно-правового, технічного та 

практичного забезпечення і здійснення 

криміналістичних досліджень, слідчих 

(розшукових) дій а також розслідування 

кримінальних проваджень в Україні. 



Кримінальне право, кримінальне 

процесуальне право,   Інформаційно-

аналітичне забезпечення правоохоронної 

діяльності, Криміналістика, Юридична 

психологія. 

 



 Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

 Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 



 Залік 

 



 (для денної форми навчання) 

 Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 
визначається за рейтинговою шкалою, що 
передбачає накопичення 100 балів, які 
перераховуються в національну шкалу та шкалу 
оцінювання ЄКТС.  

 Види робіт, які складають суму підсумкових балів 
здобувача вищої освіти: 

  - робота на семінарських, практичних заняттях – 
50 балів;  

 - самостійна робота – 30 балів;  

 - модульна контрольна робота – 10 балів; 

 - підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 
наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

 

 



  (для заочної форми навчання) 

 Оцінювання успішності здобувача вищої освіти 
по засвоєнню навчальної дисципліни 
здійснюється посеместрово, тобто підсумкова 
кількість балів, яку необхідно набрати для того, 
щоб отримати позитивну оцінку накопичується 
здобувачем вищої освіти протягом всього 
семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 
визначається як середньоарифметична 
результатів засвоєння окремих залікових 
модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

 Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну 
шкалу оцінювання знань середньоарифметична 
підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20. 



 

 У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

 -знати: наукові концепції щодо формування криміналістичних 
засобів та системи криміналістики; сучасні проблеми правових 
основ застосування криміналістичних засобів в кримінальному, 
цивільному та інших галузях судочинства, основні теоретичні 
підходи щодо їх розв’язання; правові основи діяльності системи 
криміналістичних установ в Україні та інших державах; методи 
криміналістики на сучасному рівні розвитку науки і техніки та 
критерії допустимості їх використання в судочинстві; правові основи 
застосування сучасної криміналістичної техніки в правозастосовній 
діяльності; особливості використання спеціальних знань в умовах 
змагального кримінального судочинства в Україні; правові основи 
функціонування автоматизованих комп’ютерних систем в 
правозастосовній діяльності; правові засади використання у 
судочинстві України засобів криміналістичної тактики; проблеми 
процесуальної регламентації проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій; проблеми методичного забезпечення 
розслідування нових видів злочинів та ін.  



 - вміти: правильно застосовувати на практиці 
набуті знання з криміналістики; використовувати 
методи наукової та практичної діяльності у галузі 
криміналістики, визначати оптимальні умови 
ефективного їх застосування з урахуванням 
криміналістичної характеристики злочинів; 
належним чином застосовувати сучасні техніко-
криміналістичні засоби з метою виявлення, фіксації 
та дослідження доказової інформації; застосовувати 
окремі криміналістичні прийоми виявлення та 
фіксації комп’ютерної інформації; використовувати 
допустимі тактико криміналістичні засоби під час 
організації та проведення окремих процесуальних 
дій та ін. 



  Загальні компетентності: 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. 



 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 оперативнотехнічних засобів, здійснення оперативно-
розшукової діяльності. 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. 

 



 

 ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і 

пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, 

правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. ПРН5. 

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, 

визначати шляхи їх усунення. 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.  



 

Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, 

А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 

544 с.  
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 - Конституція України. Електронне видання. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  

- Кримінальний процесуальний кодекс України. Електронне видання. 
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