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Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Криміналістичні засоби та методи розслідування 

кримінальних правопорушень» 

 

Виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Криміналістичні засоби та методи 

розслідування кримінальних правопорушень» передбачає написання 

реферату за темами, винесеними на самостійне опрацювання.  

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на сторінках 

формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

9. Титульна сторінка 

10 Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок) 

11. Введення (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

12. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

13. Висновки - 1 стор. 

14. Список джерел літератури (книги, інтернет-джерела - посилання на 

статтю і назва ресурсу). 

 

 

ТЕМА  1 Тенденції формування предмета і завдань науки 

криміналістики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 



відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістика, як юридична дисципліна. 

2. Основні принципи і закони розвитку криміналістики в Україні. 

3. Джерела криміналістичної інформації. 

4. Завдання криміналістичної науки на сучасному етапі боротьби зі 

злочинністю. 

5. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні 

злочинів. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

 

ТЕМА  2. Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі 

криміналістичної  техніки 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Основні етапи формування криміналістичних знань. 

2. Які є функції криміналістики? 

3. Якими є принципи криміналістики? 

4. Що є основою методології криміналістики? 



5. Які функції виконує діалектика як теорія пізнання? 

6. Який зміст загальнонаукових методів криміналістики? 

7. На яких закономірностям базується предмет криміналістики? 

8. Які існують джерела криміналістики? 

9. Назвіть загальні і спеціальні завдання науки криміналістики? 

10. Яка роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів? 

Рекомендована література до Теми 2 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА  3. Теорія і практика застосування криміналістичної гомеоскопії 

в розкритті та розслідуванні злочинів 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Властивості ознак зовнішності людини. 

2. Напрямки використання ознак зовнішності людини у правоохоронній 

діяльності. 

3. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини за видами об’єктів-

носіїв інформації? 

4. Способи та методи фіксації ознак зовнішності людини. 

5. Правила (принципи) опису за методом словесного портрету. 

Рекомендована література до Теми 3 11.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 4. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і 

розслідування злочинів (криміналістичні обліки) 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 



правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Кримінальна реєстрація 

2. Система кримінальних обліків 

3. Сучасний стан кримінальної реєстрації і її значення для розкриття і 

розслідування злочинів 

4. Дактилоскопічний облік - сутність та значення для розкриття і 

розслідування злочинів? 

5. Види обліків, що входять до центральних оперативно-розшукових обліків 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 5. Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої 

для розслідування злочинів 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 



практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Передумови виникнення нетрадиційних засобів і методів одержання 

інформації. 

2. Види нетрадиційних засобів і методів одержання інформації якими 

користується криміналістика. 

3. Підстави для вживання нетрадиційних засобів і методів одержання 

інформації 

4. Регламентація нормативно-правовими документами використання 

нетрадиційних засобів і методів одержання інформації в Україні. 

5. Можливості використання нетрадиційних засобів та методів у розкритті 

та розслідуванні злочинів. 

6. Перспективні напрямки використання нетрадиційних знань та методів в 

Україні. 

Рекомендована література до Теми 5 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 6. Актуальні проблеми криміналістичної тактики та перспективи 

її вдосконалення в умовах правової реформи 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Історичні аспекти формування розділу «криміналістична тактика». 

2. Принципи криміналістичної тактики. 

3. Тактичного прийому, тактичної рекомендації, тактичної комбінації, 

тактичної операції та тактичного рішення, як категорії криміналістики. 



4. Критерії допустимості застосування тактичних прийомів. 

5. Класифікація тактичних прийомів. 

6. Зміст та значення слідчої ситуації для процесу розслідування. 

7. Види слідчих дій. 

10. Процес побудови, аналізу та перевірки версій. 

Рекомендована література до Теми 6 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА  7. Актуальні проблеми криміналістичної методики 

розслідування злочинів 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. С истема розділу «криміналістична методика». 

2. Назвіть типи окремих криміналістичних методик. 

3. Система принципів криміналістичної методики. 

4. Елементи структури окремої криміналістичної методики? 

5. Типова слідча ситуація. 

6. Криміналістична характеристика виду злочинів. 

7. Спосіб вчинення злочину. 

9. Обстановка вчинення злочину. 

10. Етапи розслідування. 

Рекомендована література до Теми 7 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 8. Використання криміналістичної характеристики окремих 

видів злочинів під час їх розслідування 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 



викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів,  

2. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів. 

3. Класифікація принципів криміналістичної методики. 

4. Структура окремої криміналістичної методики розслідування злочинів. 

5. Елементи криміналістичної характеристики злочинів. 

6. Слідча ситуація та фактори, що можуть вплинути на її формування. 

Рекомендована література до Теми 8 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 
 

ТЕМА 9. Особливості розкриття і розслідування злочинів, учинених 

організованими угрупованнями 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 



повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Криміналістичні типи і характеристика злочинних груп. 
2. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань. 
3.  Закономірності розслідування та обставини, що підлягають доказуванню 
під час розсліду злочинів, учинених організованими злочинними 
угрупованнями. 
4. Особливості тактики виявлення організатора злочинної групи і вчиненого 
злочину, а також усіх членів організованого угруповання та його злочинної 
діяльності в повному обсязі. 
5. Протидія розслідуванню у формі приховання злочину, його наслідків або 
причетних до нього осіб.  
6. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню. Засоби і методи 
подолання протидії розслідуванню. 
Рекомендована література до Теми 9 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 10. Розслідування злочинних операцій з наркотичними засобами, 

психотропними речовинами і прекурсорами 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Особливості проведення окремих слідчих дій за фактами незаконного 

обігу наркотичних засобів. 

3. Тактика слідчого огляду за фактами незаконного обігу наркотичних 

засобів. 



4. Тактика обшуку за фактами незаконного обігу наркотичних засобів. 

5. Тактика допиту і очної ставки за фактами незаконного обігу наркотичних 

засобів. 

6. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Рекомендована література до Теми 10 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 11. Особливості методики розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Нерозкриті злочини минулих років. 

2. Структура комплексу рекомендацій з розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років. 

3. Види груп причин, внаслідок дії яких злочини можуть залишатися 

нерозкритими 

4. Фактори, що здатні впливати на розслідування нерозкритого злочину 

минулих років. 

5. Позитивна та негативна дії психологічного фактору, що впливає на 

розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

6. Позитивна та негативна дії фактору часу, що впливає на розслідування 

нерозкритих злочинів минулих років. 

Рекомендована література до Теми 11 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 12. Проблеми викладання у навчальних закладах МВС України 

курсу «Криміналістика» і спецкурсу «Організація розслідування 

злочинів» 



Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Функції криміналістики на сучасному етапі. 

2. Методологія криміналістики. 

3. Зміст загальнонаукових методів криміналістики. 

4. Криміналістична методика та, її значення і завдання. 

5. Криміналістична характеристика злочинів. 
Рекомендована література до Теми 12 1.2.1, 1.2.14-1.16, 2.1, 2.16-2.18, 3.9-

3.11-13, 4.1, 4.9-4.24. 

 

ТЕМА 13. Методика підготовки до читання лекцій, семінарських і 

практичних занять з криміналістики 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 



зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Система криміналістики як науки та навчальної дисципліни. 

2. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: 

3. Завдання криміналістики на сучасному етапі. 

4. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні 

злочинів. 

5. Основні принципи і закони розвитку криміналістики. 

6. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої дії з використанням 

криміналістичного відеозапису. 

Рекомендована література до Теми 13 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 14. Використання ЕОМ під час проведення практичних занять з 

криміналістики 

Готуючись, слухачам варто мати на увазі те, що одним із важливих 

завдань української юридичної науки є безперервне озброєння 

правоохоронних органів держави ефективними засобами і методами 

викоренення негативних явищ у суспільному житті і перш за все 

попередження та розслідування злочинів. Безумовно, провідна роль у цій 

справі належить криміналістичній науці, адже саме вона розробляє та залучає 

з інших галузей знання різноманітні рекомендації щодо прийомів та методів, 

без котрих неможливо уявити розслідування будь-якого злочину. Як і будь-

яка дійсно наукова теорія, криміналістика знаходиться у постійному 

розвитку. Концепції і положення, що складають її зміст, під впливом 

науково-технічної революції та інших соціально-економічних реалій 

зазнають закономірних змін, уточнюються, оновлюються тощо. Цьому, як 

відомо, сприяють пануючі в криміналістичній науці дух вільної дискусії та 

обстановка дійсно наукового сперечання, які спонукають прагненням 

науковців збагнути істину та послужити розвитку науки і практики боротьби 

зі злочинністю в країні. Очевидно також, що ефективність цих рекомендацій 

практиці боротьби зі злочинністю набагато обумовлюється тим, наскільки 

повно і вчасно криміналістика постачає на службу органів досудового 

розслідування та судочинства сучасні досягнення передової науки і техніки. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Опис ознак зовнішності за методом словесного портрету.  

2. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її 

одержання. 

3. Використання слідів пам’яті людини у розкритті та розслідуванні 

злочинів. 

4. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і прийомів 

фіксації ознак зовнішнього обліку людини. 



5. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, фіксації 

тавилучення мікрослідів. 

6. Особливості оформлення відповідних фототаблиць, відеоплівок 

якдодатків до протоколів слідчих дій. 

Рекомендована література до Теми 14 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 



8.Індивідуальні завдання 

ТЕМА  1. Тенденції формування предмета і завдань науки 

криміналістики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 
1. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і 

прийомів фіксації ознак зовнішності людини? 
2. Правова регламентація застосування техніко-криміналістичних 

засобів і методів у слідчій, оперативно-розшуковій та експертній діяльності 
по розкриттю і розслідуванню злочинів?  

3. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів 
роботи з доказами у кримінальному судочинстві?  

4. Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної 
габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів? 

5. Система судово-експертних установ в Україні, в тому числі в МВС: 
їх функції та завдання?  

6. Організація криміналістичних досліджень у НДЕКЦ УМВС України 
в Дніпропетровській області? 

7. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів 
збирання та дослідження криміналістичної інформації?  

8. Сучасні уявлення щодо предмету криміналістики та закономірностей 
об’єктивної дійсності, що вивчаються нею? 

ТЕМА  2. Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі 

криміналістичної  техніки 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 
1. Основні етапи формування криміналістичних знань. 

2. Які є функції криміналістики? 

3. Якими є принципи криміналістики? 

4. Що є основою методології криміналістики? 

5. Які функції виконує діалектика як теорія пізнання? 

6. Який зміст загальнонаукових методів криміналістики? 

7. На яких закономірностям базується предмет криміналістики? 

8. Які існують джерела криміналістики? 

9. Назвіть загальні і спеціальні завдання науки криміналістики? 

10. Яка роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів? 



ТЕМА  3. Теорія і практика застосування криміналістичної гомеоскопії 

в розкритті та розслідуванні злочинів 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Вкажіть властивості ознак зовнішності людини. 

2. Назвіть основні напрямки використання ознак зовнішності людини у 

правоохоронній діяльності. 

3. Яким чином класифікують джерела інформації про ознаки зовнішності 

людини за видами об’єктів-носіїв інформації? 

4. Вкажіть відомі Вам способи та методи фіксації ознак зовнішності 

людини. 

5. Назвіть правила (принципи) опису за методом словесного портрету. 

6. На які групи розподіляють зовнішні ознаки людини? 

7. Вкажіть, з яких груп ознак формується опис людини за методом 

словесного портрету. 

8. За якими критеріями можуть характеризуватись анатомічні ознаки. 

9. Назвіть функціональні ознаки людини. 

10.  Вкажіть види супутніх ознак людини. 

11.  В чому різниця між особливими та помітними прикметами? 

ТЕМА  4. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і 

розслідування злочинів (криміналістичні обліки) 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. У чому полягає співвідношення кримінальної реєстрації і 

кримінального обліку? 

2. З яких видів складається система кримінальних обліків? 

3. Сучасний стан кримінальної реєстрації і її значення для розкриття і 

розслідування злочинів? 

4. Система, принципи організації та функціонування кримінальної 

реєстрації і криміналістичних обліків? 

5. Дактилоскопічний облік - сутність та значення для розкриття і 

розслідування злочинів? 

6. Які види обліків входять до центральних оперативно-розшукових 

обліків? 

7. Які обліки відносяться до регіональних обліків? 

8. Що собою становлять місцеві обліки? 

9. За якими принципами і підставами здійснюється кримінальний облік? 



10. Які органи, установи здійснюють кримінальну реєстрацію і 

кримінальний облік? 

ТЕМА 5. Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої 

для розслідування злочинів 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 
1. Назвіть передумови виникнення нетрадиційних засобів і методів 

одержання інформації. 

2. Назвіть вчених які займалися розробкою використання 

нетрадиційних засобів і методів одержання інформації та напрямки їх 

розробок. 

3. Якими видами нетрадиційних засобів і методів одержання інформації 

користується криміналістика? 

4. Які існують підстави для вживання нетрадиційних засобів і методів 

одержання інформації? 

5. Виходячи зі стану сучасної криміналістичної науки, назвіть перелік 

груп та методів нетрадиційних знань на які вони умовно поділені? 

6. Чи регламентовано нормативно-правовими документами 

використання нетрадиційних засобів і методів одержання інформації в 

Україні?  

7. Можливості використання нетрадиційних засобів та методів у 

розкритті та розслідуванні злочинів. 

8. Перспективні напрямки використання нетрадиційних знань та 

методів в Україні. 

ТЕМА 6. Актуальні проблеми криміналістичної тактики та перспективи 

її вдосконалення в умовах правової реформи 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Вкажіть систему розділу «криміналістична тактика». 

2. Назвіть принципи криміналістичної тактики. 

3. Дайте визначення тактичного прийому, тактичної рекомендації, 

тактичної комбінації, тактичної операції та тактичного рішення. 

4. Назвіть критерії допустимості застосування тактичних прийомів. 

5. Класифікуйте тактичні прийоми. 



ТЕМА 7. Актуальні проблеми криміналістичної методики розслідування 

злочинів 
Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Вкажіть систему розділу «криміналістична методика». 

2. Назвіть типи окремих криміналістичних методик. 

3. Охарактеризуйте систему принципів криміналістичної методики. 

4. Які елементи входять до структури окремої криміналістичної методики? 

5. Що розуміється під типовою слідчою ситуацією? 

6. Надайте визначення криміналістичної характеристики виду злочинів. 

7. Які елементи включають до структури криміналістичної характеристики 

виду (групи) злочинів? 

ТЕМА 8. Використання криміналістичної характеристики окремих 

видів злочинів під час їх розслідування  

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 
1. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів, її 

значення у розвитку криміналістичної методики й удосконаленні засобів та 

методів розслідування злочинів. 

2. Що являє собою криміналістична методика розслідування окремих 

видів злочинів, її завдання та джерела? 

3. Як класифікуються принципи криміналістичної методики та надайте 

характеристику найбільш загальним з них? 

4. Яка структура окремої криміналістичної методики розслідування 

злочинів? 

5. З яких елементів складається криміналістична характеристика злочинів 

та в чому полягає її значення в структурі окремої криміналістичної 

методики? 

6. Що таке слідча ситуація та які фактори можуть вплинути на її 

формування? 

7. Назвіть вирішення яких проблем відноситься до завдань методики 

розслідування окремих видів злочинів? 

8. Висвітліть етапи розслідування злочинів. 

9. Розкрийте типові слідчі ситуації у відповідності до етапів 

розслідування злочинів. 



ТЕМА 9. Особливості розкриття і розслідування злочинів, учинених 

організованими угрупованнями 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 
1. Криміналістичні типи і характеристика злочинних груп. 
2. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань, 

особливості криміналістичної характеристики вчинюваних ними злочинів. 
3. Закономірності розслідування та обставини, що підлягають 

доказуванню під час розсліду 
4. вання злочинів, учинених організованим угрупованням. 
5. Слідчі ситуації, типові для розслідування групових злочинів та 

відповідні їм алгоритми початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-
розшукових заходів.  

6. Тактичні особливості провадження окремих слідчих дій та їхнє 
поєднання з оперативно-розшуковими заходами у процесі розкриття і 
розслідування злочину.  

7. Особливості тактики виявлення організатора злочинної групи і 
вчиненого злочину, а також усіх членів організованого угруповання та його 
злочинної діяльності в повному обсязі. 

8. Протидія розслідуванню у формі приховання злочину, його наслідків 
або причетних до нього осіб.  

9. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню. Засоби і 
методи подолання протидії розслідуванню. 

ТЕМА  10. Розслідування злочинних операцій з наркотичними засобами, 

психотропними речовинами і прекурсорами 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Особливості проведення окремих слідчих дій. 

3. Тактика слідчого огляду. 

4. Тактика обшуку. 

5. Особливості затримання підозрюваних і обвинувачених. 

6. Тактика допиту і очної ставки. 

7. Особливості застосування відеозапису під час допиту. 

8. Особливості пред’явлення для впізнання. 

9. Проблемні питання відтворення обстановки і обставин події. 



10. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

ТЕМА 11. Особливості методики розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Надайте криміналістичне поняття нерозкритих злочинів минулих років. 

2. Вкажіть елементи, що входять до структури комплексу рекомендацій з 

розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

3. Назвіть види груп причин, внаслідок дії яких злочини можуть 

залишатися нерозкритими. 

4. Вкажіть фактори, що здатні впливати на розслідування нерозкритого 

злочину минулих років. 

5. В чому може проявлятись позитивна та негативна дії психологічного 

фактору, що впливає на розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

6. В чому може проявлятись позитивна та негативна дії фактору часу, що 

впливає на розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

7. Зазначте фактори, які опосередковано здатні впливати на результати 

розкриття злочинів та їх подальше розслідування. 

8. Назвіть різновиди суб’єктів, які з різних причин можуть аналізувати 

таку справу про нерозкритий злочин. 

9. Назвіть послідовність дій, дотримуючись якої пропонується проводити 

аналіз матеріалів кримінальної справи про нерозкритий злочин. 

ТЕМА 12. Проблеми викладання у навчальних закладах МВС України 

курсу «Криміналістика» і спецкурсу «Організація розслідування 

злочинів» 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Які є функції криміналістики? 

2. Якими є принципи криміналістики? 

3. Що є основою методології криміналістики? 

4. Які функції виконує діалектика як теорія пізнання? 

5. Який зміст загальнонаукових методів криміналістики? 

6. Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання. Структура 

криміналістичної методики. 

7. Поняття криміналістичної характеристики та її структура. 



8. Етапи розслідування злочинів та їх зміст. 

9. Виявлення слідчим причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, та 

основні заходи його профілактичної діяльності 
ТЕМА  13. Методика підготовки до читання лекцій, семінарських і 

практичних занять з криміналістики 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Система криміналістики як науки та навчальної дисципліни. 

2. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна 

теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і 

методика розслідування окремих видів злочинів, криміна лістичний засіб, 

прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний ризик, тактичне рішення. 

3. Завдання криміналістики на сучасному етапі. 

4. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів. 

5. Основні принципи і закони розвитку криміналістики. 

6. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої дії з 

використанням криміналістичного відеозапису. 

ТЕМА 14. Використання ЕОМ під час проведення практичних занять з 

криміналістики 

Готуючись, слухачам насамперед необхідно вивчити рекомендовані 

нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що 

діяльність підрозділів поліції має своєю метою розслідування злочинів. 

Порядок використання інформації регламентується відомчими нормативними 

актами, які містять вихідні положення по даній темі.  

Опрацювати питанння 

1. Опис ознак зовнішності за методом словесного портрету. Застосування 

з цією метою ЕОМ (ПК). 

2. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її 

одержання. 

3. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. 

4. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і прийомів 

фіксації ознак зовнішнього обліку людини. 

5. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, фіксації 

тавилучення мікрослідів. 

6. Особливості оформлення відповідних фототаблиць, відеоплівок 

якдодатків до протоколів слідчих дій. 

 

 

 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 

 



Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 


