


ПРЕДСТАВЛЯЄМО ВАМ 

НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

«МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ »

Викладається у шостому семестрі  на третьому році 

навчання

 (підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» )

 галузь знань 26 цивільна безпека

 спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

)



 денна форма навчання

 Кількість кредитів ЄКТС: 3

 - загальна кількість годин: 90

 - з них аудиторних годин: 40

 - лекції: 20

 - семінарські заняття: 20

 - самостійна робота: 90

 Вид контролю: залік



 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 та здатність

інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та низки інших

навчальних дисциплін (зокрема таких як: «Кримінальний процес»,

«Криміналістика», «Докази і доказування у кримінальному судочинстві»,

«Теорія та практика досудового розслідування», «Юридична психологія»),

й розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних контекстах.



 «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Докази

і доказування у кримінальному судочинстві», «Теорія

та практика досудового розслідування», «Юридична

психологія», «Теорія і практика кримінально-

процесуального доказування», «Криміналістичні

експертизи», «Стратегія і тактика захисту у

кримінальному провадженні».



Заняття проводяться у формі

 лекцій 

 семінарських занять

Методи навчання: 

 пояснювально-ілюстративний

 репродуктивний

 проблемно-пошуковий та 

 дослідницький 



ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК):

 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 (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ 
(ВИЗНАЧЕНІ СТАНДАРТОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ):

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.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

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.



 Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

 З навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж 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 (аудиторна робота) –

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний

працівник в залежності від тематичного плану – кількості

семінарських та практичних занять, передбачених тематичним

планом за семестр - визначає максимальну кількість навчальних

занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше 50-ти

балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3»,

«4» або «5». В кінці семестру науково-педагогічний працівник розраховує

суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських

та практичних заняттях за формулою:



 ∑П=

 ∑КБ

 ×50,

 (∑кз×5)×0,66

 де:

 ∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях;

 ∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять;

 ∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр;

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття;

 «0,66» - балансуючий коефіцієнт;

 «50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях;



 самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї 

самостійної роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде 

максимальна кількість балів за одну самостійну роботу);

 модульна контрольна робота – 10 балів (у разі, якщо у семестрі 

робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї 

модульної контрольної роботи, тоді 10 балів ділиться на їх кількість, 

це і буде максимальна кількість балів за одну модульну контрольну 

роботу);

 залік/екзамен – 10 балів;

 наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів.



 Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив до 73-

х балів включно, обов’язково складає підсумковий контроль.

 Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив 74 і

більше балів, має право отримати відповідну кількість балів та

відповідну оцінку за національною шкалою при складанні

підсумкового контролю. Здобувач вищої освіти, який бажає

покращити свій результат, може складати підсумковий контроль.

 Здобувач вищої освіти, який в результаті складання підсумкового

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до

повторного перескладання після закінчення екзаменаційної сесії.




