
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

1. Кафедра: 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 близько 50 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. з трьох 

модулів та двох супервізійних зустрічей: «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» із залученням 

національних та міжнародних експертів. 

Сфера наукових інтересів: 

юридична психологія, психологія особистості, вікова 

психологія, педагогіка, криміналістика (методи 

криміналістики, криміналістичний профайлінг, 

верифікація показань, використання спеціальних знань у 

слідчій діяльності тощо). 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 206, тел. (097) 107 97 98 Viber, 
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3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

2 

 

60 



8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни. Розслідування 

кримінальних правопорушень, як правило, не обходиться 

без використання спеціальних знань (природничих, 

технічних чи гуманітарних наук) та допомоги 

відповідного спеціаліста для виявлення, фіксації та 

дослідження речових доказів, слідів тощо. Найбільш 

кваліфікованою процесуальною формою використання 

спеціальних знань у судочинстві є залучення судової 

експертизи, яка впроваджує у судочинство сучасні 

досягнення науки й техніки і водночас є засобом 

наукового пояснення і тлумачення фактів. Судова 

експертиза підвищує доказову силу системи зібраних 

доказів і сприяє правильному вирішенню проваджень. 

Саме знання уповноваженої особи щодо правильного 

вибору відповідного спеціаліста та використання 

спеціальних знань в процесі розслідування, підвищує 

шанси на успішне розкриття кримінальних 

правопорушень.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

судової експертизи» є 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 

необхідними законодавством, методичними посібниками 

окремих видів експертиз, спеціальною літературою, 

прищеплення 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. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Пов’язана з навчальними дисциплінами 

«Криміналістика», «Кримінальний процес», «Судові 



криміналістичні експертизи», «Юридична психологія», 

«Кримінологія», «Логіка». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Засвоєння основ судової експертизи базується на 

таких видах навчальних занять, як курс лекцій, 

семінарські/практичні заняття, самостійна робота. 

Вибір методів навчання зумовлений характером 

пізнавальної діяльності ЗВО та особливостями 

навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

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 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

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

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 



13. Результати навчання:  

Вивчення навчальної дисципліни «Основи судової 

експертизи» сприяє формуванню теоретичних знань. 

Здобувач вищої освіти має знати:  

- теоретичні, процесуальні та організаційні засади 

провадження судових експертиз; 

- поняття судової експертизи, експертного 

дослідження, судово-експертної діяльності; 

- класифікацію судових експертиз; 

- місце судової експертизи в системі форм 

використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві; 

- процесуальний статус і зміст діяльності експерта і 

спеціаліста; 

- підстави та межі юридичної відповідальності 

експерта за порушення чинного законодавства; 

- систему експертних установ України та зарубіжних 

держав, їх правовий статус, завдання і функції, 

організацію діяльності; 

- процедуру і порядок отримання зразків для 

порівняльного дослідження; 

- структуру та стадії загальної експертної методики; 

- структуру та вимоги до висновку експерта як 

документа за результатами експертного дослідження;  

- загальні правила оцінки висновку експерта; 

- об’єкти дослідження та завдання окремих видів 

криміналістичних та інших видів експертиз. 

На рівні навичок здобувач вищої освіти має вміти:  

- аналізувати положення КПК України, ЗУ «Про 

судову експертизу», нормативних актів щодо судово-

експертної діяльності, а також щодо призначення і 

проведення судових експертиз; 

- складати необхідні процесуальні документи для 

залучення експерта; 

- готувати матеріали для експертиз – відбирати 

(одержувати), оформлювати, упаковувати об’єкти 

дослідження на експертизу; 

виявляти недоліки та упущення, допущені під час 

призначення судових експертиз та оцінки висновку 

експерта. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Бараняк В.М., Сибірна Р.І. Судові експертизи: курс 

лекцій / В.М. Бараняк, Р.І. Сибірна. — Львів: ЛьвДУВС, 

2010. — 168 с. 

2. Експертизи в судовій практиці /За заг. ред. 

В.Г. Гончаренка. – Київ:“Юрінком Інтер”, – 386с. 

3. Макаренко Є.І. Експертизи на досудовому слідстві: 

навч. посіб. / Є. І. Макаренко, О. В. Негодченко, 

B.М. Тертишник. – Д.: ДЮІ МВС України, 2001. – 204 с. 



4. Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування 

і практика застосування: моногр. Х.: Вид. агенція 

“Апостіль”, 2011. – 424 с. 

5. Тактика використання спеціальних знань у формі 

судової експертизи у процесі розслідування і розкриття 

злочинів / за заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці: Золоті 

литаври, 2004. – 339 с. 

6. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / Харк. НДІ суд. експертиз 

ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого. – Х. : Право, 2001–2012. – Вип. 1–12. 

7. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження 

судових експертиз / М. Г. Щербаковський. – Х.: Фактор, 

2011. – 400 с. 

8. Інноваційні засади техніко-криміналістичного 

забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : 

монографія / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г. 

К. Авдєєва та ін.; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. 

Журавля. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2017. 238 с. 

9. Яремчук В. О. Організація і тактика залучення 

спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій: 

монографія / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: 

Апостіль, 2015. 228 с. 

10. Актуальні  питання  призначення  та  проведення  

експертиз:  наук.-практ. посіб. / уклад.: А.В.  Столітний,  

О.В.,  Сапін  Я.А. Соколова та  ін.; за заг. ред. 

І.І. Присяжнюка. Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2017. 300 с. 
 


