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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 21 Тактика слідчого огляду та освідування 

      Заняття 21 

       Практичне заняття № 21– 2 год 

План: 

1. Особливості огляду ділянок місцевості, автотранспортних засобів та 

окремих речей. 

2. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочину. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  

– проводити огляд на відкритій місцевості; 

– здійснювати огляд предметів; 

– визначити негативні обставини з метою їх уникнення  

Рекомендована література до Теми 21  

.1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

.2 Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. – Ірпінь: 

Академія ДПС України, 2002. 

.3 Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування 

злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. 

В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001. – 376 с. 

.4 Криміналістика: Підручник /  [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф, Волобуєв] 

; за заг. Ред.. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ. – 

Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл.. 

.5 Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. 

В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

.6 Криміналістика / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. 

.7 Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про 

фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп’ютерної техніки // 

Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. – К.: ДНДЕКЦ МВС 

України – НАВСУ. – Вип. 1. – С. 173-178. 

.8 Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. 

А.И. Дворкина. – М.: “Юристъ”, 2000. 

.9 Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов 

преступлений / Под ред. Н.И. Клименко. – К.: НВТ “Правник”, 2001. 

.10 Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Метод. 

рекомендации / М.В. Салтевский, М.Г. ЩербакМВСкий, В.А. Губанов. – Х.: 

Академия правовых наук Украины. НИИ изуч. проблем преступности, 1999. 

.11 Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події. 

Навчальний посібник. – ДніпропетрМВСьк: ДЮІ МВС України, 2001. 
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2. Теми семінарських занять  
 

 

ТЕМА 23 Тактика допиту і одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб 

Заняття 23 

    Семінарське заняття № 23– 2 год. 

План: 

1. Поняття, сутність та види допиту. 

2. Критерії допустимості тактичних прийомів допиту. 

3. Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах 

різних учасників кримінального судочинства. 

4. Особливості допиту під час одночасних допитів двох чи більше вже 

допитаних осіб. 

5. Фіксація ходу і результатів допиту та одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Психологічний контакт, види допиту, тактичні прийоми 

Рекомендована література до Теми 23  
.1 Весельський В.К., Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич А.В. 

Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою 

недопущення тортур та інших порушень прав людини: Посібник. – К.: НАВСУ, 

2004. 

.2 Бахин В., Когамов М, Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. 

Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Алматы, 1999. 

.3 Бахин В.П. Допрос: Лекция. – К., 1999. 

.4 Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997. 

.5 Біленчук П.Д., Гель А.П. Основи криміналістичної тактики: Курс лекцій. – 

Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001. 

.6 Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие. – Х.: 

“Консум”, 1999. 

.7 Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // Вісник прокуратури. – 

2002. – №3. - С. 93-95. 

.8 Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Фактор внезапности при производстве 

неотложных действий по обеспечению возмещения материального ущерба // 

Пути совершенствования деятельности аппаратов органов внутренних дел. – 

Ташкент, 1987. – С. 87-91. 

.9 Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка 

проблемы, методика исследования, перспективы использования: Монография. – 

К.: Изд-во УАВД, 1993. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


