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Викладач
Олена ПРОЦЕНКО

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ
кандидат юридичних наук, авторка понад 50-ти наукових та

навчально-методичних праць, має 18річний практичний досвід

роботи в слідчих підрозділах, в університеті на посаді доцента

кафедри – з 2018 року. Пройшла більше 16 тренінгів різного

напрямку, зокрема, у 2021 році пройшла курс PR Mertheus

«Зміцнення викладання та організація управління в

університетах», тренінговий курс, проведений у 2019-2021 рр.:

«Використання протоколу Національного інституту здоров’я дітей і

людського розвитку (NICHD) про проведення слідчого інтерв’ю

(допиту) дитини з метою отримання точної інформації від дитини,

яка потерпала від сексуального насильства, та дитини – свідка

злочину».

Сфера наукових інтересів:

юридична психологія, психологія особистості, вікова психологія,

педагогіка, криміналістика (методи криміналістики,

криміналістичний профайлінг, верифікація показань,

використання спеціальних знань у слідчій діяльності тощо).

м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 206, тел. (097) 107 97 98 Viber,

електронна адреса: procenko.lenchik@gmail.com



СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
БАКАЛАВР

Кількість кредитів ЄКТС: 2
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 60

Викладається у шостому семестрі на третьому році
навчання та має такі міждисциплінарні зв’язки:

«Криміналістика», «Кримінальний процес»,
«Судові криміналістичні експертизи», «Юридична
психологія», «Кримінологія», «Логіка».



МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

набуття ЗВО ґрунтовних знань та практично освоєних навиків і 

умінь, пов’язаних із:

• залученням судових експертів різних спеціальностей під час 

досудового розслідування кримінальних проваджень; 

• взаємодією слідчого з експертними 

установами та експертами на етапі 

підготовки та проведення судової 

експертизи; 

• із загальними правилам оцінки 

висновків експертів.



Завданням навчальної дисципліни є глибоке засвоєння 
теоретичного матеріалу на семінарських/практичних заняттях 

згідно тематичного плану. 
Особлива увага приділяється ознайомленню здобувачів 

вищої освіти з необхідним законодавством, методичними 
посібниками окремих видів експертиз, спеціальною літературою, 

прищепленню вміння працювати з ними; навчанню 
використовувати її зміст при вирішенні конкретних ситуацій 

(слідчих, експертних) та правових питань; навчити застосовувати 
теоретичні положення на практиці; закласти навики складання 

відповідних документів для залучення експерта; навчити 
процесуальному оформленню, упаковуванню, направленню 

об’єктів дослідження на експертизу; закласти навики відібрання 
експериментальних зразків для порівняльного дослідження.



∑П
∑КБ

×50,
(∑кз×5)×0,66

(для денної форми навчання)

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 21 підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на

семінарських та практичних заняттях за формулою:

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. Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним працівником в заліковоекзаменаційну відомість та

індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.



∑П=
∑КБ

×50,
(∑кз×5)×0,66

(для заочної форми навчання)

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 ЗВО 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 (аудиторна робота) – 50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в залежності

від тематичного плану – кількості семінарських та практичних занять, передбачених тематичним планом - 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 (заліково-екзаменаційної сесії) науково-педагогічний працівник

розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських та практичних заняттях за формулою:

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);

•залік/екзамен – 40 балів;

•наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів.

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО 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.

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання підсумкового

контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в результаті

навчання.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
• Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати 

теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та 
адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 
викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

• Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, 
але не зовсім повні  визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті 
окремих теоретичних положень. 

• Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу 
навчальної дисципліни, але декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 
висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і 
співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.   

• Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного 
матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і 
визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

• Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу 
навчальної дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, 
дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих 
теоретичних положень, норм та визначень. 

• Оцінка “не зараховано” / FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність 
щодо вивчення ним матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; викладає 
матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS
За внутрішньою шкалою 

закладу вищої освіти в 

балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою  

Вноситься до відомості 

Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано  

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 


