
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається для денної форми навчання у п’ятому та 

шостому семестрах на третьому році навчання, для 

заочної форми навчання у сьомому та восьмому семестрі 

на четвертому році навчання 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

5 

 

150 
 

74 (денна)         26 (заочна) 

30 (денна)         4 (заочна) 

12 (денна)         14 (заочна) 

32 (денна)         8 (заочна)  

76 (денна)         124 (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, 

кримінологія, оперативно-розшукова діяльність. 

 

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,  проблемно-пошуковий та 

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. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 

знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 

3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

 

           

   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 



 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 



- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу. 

13. 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. ПРН12. 

Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов 

правоохоронної діяльності та за умов ускладнення 

оперативної обстановки. 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. ПРН15. Працювати автономно 

та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час 

розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної 

діяльності. 



 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1.   Інтеграція права та інформатика: прикладний і 

змістовий аспекти : монографія / В. Г. Іванов, В. Ю. Шепітько, 

М. Г. Любарський та ін. ; за заг. ред. 

В. Г. Іванова, В. Ю. Шепітька, В. В. Карасюка. - X. : Право, 

2012. - 248 с. 

2. Проценко О. О. Організаційно-тактичні 

особливості проведення огляду місця події при 

розслідуванні вбивств скоєних неповнолітніми. 

Електронне наукове фахове видання Порівняльно-

аналітичне право. 2019. №1 С. 341-342.  

3. Проценко О.О. Психологічні вміння та якості 

слідчого, які допомагають використовувати метод 

верифікації при розслідуванні злочинів. Електронне 

наукове фахове видання Порівняльно-аналітичне право. 

2019. №2 С. 235-239.  

4. Проценко О.О. Особливості верифікації даних 

при призначенні експертиз. /Олена Олександрівна 

Проценко// Науково-юридичний журнал «Правові 

новели».2019.№.8 С.232 

5. Проценко О.О. Верифікація показань під час 

допиту неповнолітнього 

підозрюваного // Юридична психологія : наук.журн./ [ ред. 

В.В. Чернєй ( голова) та ін].- Київ: Нац.акад.внутр.справ, 

2019-№2 (25)-с.45. 

6.  Цільмак О.М., Проценко О.О. Криміналістична 

тактика:методичні рекомендації для самостійної 

підготовки студентів юридичних факультетів. [ Текст ] 

/ О.М. Цільмак, О.О. Проценко - Одеса: РВВ ОДУВС. 

— 2015. - 135 с. 

7.  Сучасні методи досудового розслідування 

кримінальних правопорушень: підручник. // Цільмак 

О.М., Користін О.Є., Заєць О.М. та ін. // [за заг. ред. 

О.М. Цільмак]. - Одеса: ОДУВС, 2017. - 320 с. - з іл. 

(підрозділ 3.7. Тактичні особливості застосування 

методу «Інверсія» - С. 105-108) 
 


