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КРИМІНАЛІСТИКА 

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 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: 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у п’ятому та шостому (денна) сьомому та 

восьмому(заочна) семестрі на третьому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські практичні 

заняття: 

- самостійна робота: 

5 

 

150 
 

 

30 (денна)         8 (заочна) 

44 (денна)        14 (заочна) 

76 (денна)       128 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Криміналістика» є: виробити у здобувачів вищої освіти 

стійку систему знань та вмінь, необхідних в практичній 



діяльності по виявленню, фіксації та вилученню речових 

доказів, ефективному використанню методичних 

рекомендацій при розкритті та розслідуванні 

кримінальних правопорушень.  

Завданням навчальної дисципліни є глибоке 

засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських 

заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага 

приділяється навчанню здобувачів вищої освіти 

знаннями з питань теорії і методології науки, що мають 

визначальне значення для усіх видів криміналістичної 

діяльності, про можливості і методи досліджень у 

криміналістичній техніці, про основи вивчення 

особистості обвинувачуваного (підозрюваного), тактики і 

методики розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень, правового самовизначення з 

використанням діючого законодавства. Засвоєння 

криміналістики базується на таких видах навчальних 

занять, як курс лекцій, семінарські/практичні заняття, 

індивідуальні заняття та дискусій з актуальних проблем 

криміналістики.  

 

 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

кримінальний процес, кримінальне право, юридична 

психологія. 

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних  занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

 

11 Форма контролю: Залік, екзамен  

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 
 

12. Результати навчання:  

 

Здобувач вищої освіти має знати:  

- предмет, систему, задачі і методи 

криміналістики;  



- теоретичні основи і методику 

криміналістичної ідентифікації, діагностики і 

встановлення групової приналежності;  

- сучасні технічні засоби, використовувані 

працівниками правоохоронних органів у процесі 

розкриття і розслідування кримінальних правопорушень;  

- механізм утворення слідів і їх класифікацію;  

- характеристику і класифікацію вогнепальної 

та холодної зброї;  

- способи підробки документів;  

- основні положення криміналістичного 

дослідження рукописних документів, методи техніко-

криміналістичного дослідження документів;  

- класифікацію ознак зовнішнього вигляду 

людини;  

- систему і задачі криміналістичної тактики;  

- тактичні прийоми провадження окремих 

слідчих (розшукових) дій;  

- найбільш розповсюджені способи вчинення 

окремих видів кримінальних правопорушень;  

- методику планування розслідування;  

- методику організації розслідування окремих 

видів кримінальних правопорушень.  

На рівні навичок здобувач вищої освіти має вміти:  

- надавати криміналістичну характеристику окремим 

видам кримінальних правопорушень;  

- використовувати сучасні досягнення психології, 

кримінології, соціології при організації розслідування 

кримінальних правопорушень;  

- висувати і перевіряти слідчі версії; складати плани 

розслідування;  

- виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню 

кримінальних правопорушень;  

- використовувати теоретичні знання розділу;  

- володіти методикою криміналістичної 

ідентифікації, установлення групової приналежності і 

діагностики;  

- володіти техніко-криміналістичними засобами;  

- виявляти, оглядати різні сліди, речові докази, 

описувати їх;  



- виявляти способи підробки документів, грошових 

знаків і т.д.;  

- описувати людину по методу «словесного 

портрета»;  

- користатися деякими видами криміналістичних 

обліків.  

- використовувати тактичні прийом припровадженні 

окремих слідчих (розшукових) дій;  

- зафіксувати результати слідчої (розшукової) дії, у 

тому числі з використанням техніко-криміналістичних 

засобів.  

 

13: 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: ПРН1. Розуміти історичний, 

економічний, технологічний і культурний контексти 

розвитку правоохоронної діяльності. 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. Криміналістика: підруч. / В.В. Пясковський, Ю.М. 

Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алєксєєв та ін. - Київ: «Центр 

учбової літератури», 2015. 544 с. 

2. Криміналістика: підруч. / В.Ю. Шепітько, В.О. 

Коновалова, В.А. Журавель [та ін.]: за ред. В.Ю. Шепітька. – 

5-те вид., переробл. та допов. Київ: Ін Юре, 2016. – 640 с. 

3. Криміналістика: підручник / Р.І. Благута, О.І. Гарасимів, 

О.М. Дуфенюк та ін. за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – 3-тє вид., 

переробл. та доповн. Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 948 с. 

4. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т1 / [А.Ф. Волобуєв, 

М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.]; за заг. ред. А.Ф. 

Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової; МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 384 с. 

5. Криміналістика: підручник: у 2-х т. Т. 1. / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітько. - Харків: 

Право, 2019. – 456 с. 

4. Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного 

забезпечення досудового розслідування: монографія. 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра 

ЛТД, 2015. 432 с.  

5. 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. 

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. 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. 

8. Пиріг І. В., Бідняк Г. С. Використання спеціальних 

знань на досудовому розслідуванні: навч. посібник. 

Дніпро. Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с. 

9. Криміналістичні засоби та методи розкриття та 

розслідування кримінальних правопорушень: підручник. 

/ О. М. Цільмак, О. Є. Користін, О. С. Шаптала, Д. В. 

Талалай — Одеса : ОДУВС, 2015. — 302 с. — з іл. 

 

 

 

 


