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1. Кафедра: Криміналістики та психології 

2.Інформація про 

викладачів 

Проценко Олена Олександрівна - кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри криміналістики та психології 

факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 70 наукових праць, досвід 

роботи більше 20 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Криміналістика, методи криміналістики, 

криміналістичний профайлінг, верифікація показань). 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 205, тел. (096) 1079798 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 

Procenko.Lenchik@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається для денної форми навчання у шостому 

семестрі на третьому році навчання  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою  проведення занять з навчальної 

дисципліни "Методика розслідування кримінальних 

проступків" полягає у здобутті необхідних теоретичних 

знань з організації розслідування кримінальних 

проступків, формуванні навичок виявлення, розкриття, 

розслідування та попередження кримінальних 

проступків, засвоєння здобувачами найбільш 

ефективних прийомів, методів і засобів боротьби зі 

злочинністю.  

Завдання навчальної дисципліни - є  глибоке  

формування у здобувачів концептуальних знань з 

методики розслідування кримінальних проступків, що 

включають сучасні наукові дослідження у цій сфері, 



котрі є основою для розробки рекомендацій щодо 

розкриття та розслідування  кримінальних проступків. 

Набуття здобувачами спеціалізованих умінь/навичок 

розв’язання проблем, котрі виникають під час  дізнання  

у ході розкриття та розслідування кримінальних 

проступків. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Докази і 

доказування у кримінальному судочинстві», «Теорія та 

практика досудового розслідування», «Юридична 

психологія» 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських 

Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

 Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 



≤ 20 ≤ 40 (Е) 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

Перелік компетентностей, формування яких 

забезпечує вивчення навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: ЗК1.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. ЗК7. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. ЗК9. Здатність працювати в команді.  
 

Спеціальні компетентності: СК4. Здатність до 

критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній 

діяльності. СК5. Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

правову інформацію з різних джерел. СК6. Здатність 

аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для 

юридичного аналізу факти. СК14. Здатність до 

використання технічних приладів та спеціальних 

засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.  

 Результати навчання: ПРН3. Збирати необхідну 

інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, 

аргументувати висновки. ПРН5. Розробляти тексти та 

документи з питань професійної діяльності, вільно 

спілкуватися українською та іноземною мовами усно і 

письмово у соціальній і професійній сферах. ПРН8. 

Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах 

для повного та всебічного встановлення необхідних 

обставин. ПРН10. Виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої 

інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати 

навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, 

підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері 

правоохоронної діяльності.  



 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон 

України від 13.04.2012 № 4651-VI URL:: 
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6. Досудове розслідування кримінальних проступків 

[Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. 

Цуцкірідзе, Р. М. Дударець та ін.]. – Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. – 160 с. 

6. Кримінальне провадження на підставі угод : навч.-
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