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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Тактичні особливості проведення огляду 

       Практичне заняття № 1– 2 год 

План: 

1. Поняття, види огляду. 

2. Особливості огляду приміщень (квартира, гараж, склад тощо). 

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

напрацьовані під час заняття: проводити огляд у різного роду приміщеннях 

та транспортних засобах. 

 

Практичне заняття .2 – 2 год. 

План: 

1. Тактичні особливості огляду місця події у приміщенні. 

2. Особлиості виявлення, фіксації та вилучення слідів під час огляду 

місця події. 

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

напрацьовані під час заняття  

– проводити огляд у приміщенні; 

– здійснювати огляд предметів; 

– визначити негативні обставини з метою їх уникнення  

 

 

ТЕМА 2. Тактичні особливості проведення обшуку 

       Практичне заняття № 1– 2 год. 

План: 

 

1. Особливості проведення обшуку у приміщенні (житлова квартира, 

гараж, склад тощо). 

2. Фіксація ходу та результатів обшуку. 

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

напрацьовані під час заняття: готуватись та проводити обшуку у приміщенні 

(житлова квартира, гараж, склад тощо). 

 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План: 

1. Поняття та різновиди тимчасово доступу до речей та документів. 

2. Підготовка та проведення тимчасово доступу до речей та документів. 

3. Особливості виїмки кореспонденції; документів, що становлять державну 

таємницю; тимчасово доступу до речей та документів у приміщеннях 

дипломатичних представництв. 

4. Залучення спеціаліста для участі в проведенні тимчасово доступу до 

речей та документів. 

Рекомендована література до теми 2:  
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ТЕМА 3. Тактичні особливості проведення допиту та одночасного допиту 

двох або більше раніше допитних осіб 

 

Практичне заняття № 1– 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 одночасного допиту раніше допитаних осіб. 

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

більше вже допитаних осіб. 

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

напрацьовані під час заняття  

– застосовувати тактичні прийоми; 

– застосовувати техніко-криміналістичні засоби фіксації  

 

 

ТЕМА 4. Тактичні особливості проведення пред’явлення для впізнання 
 

    Практичне заняття № 1– 2 год 

План: 

1. Зміст підготовчого етапу пред’явлення для впізнання предметів. 

2. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання. 

3. Особливості пред’явлення для впізнання живих осіб 

4. Особливості пред’явлення для впізнання трупів (їх частин) людей та 

тварин. 

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

напрацьовані під час заняття  

– особливості підбору осіб для пред’явленні для впізнання; 

– особливостей пред’явлення для впізнання трупів. 

 

Практичне заняття № 2– 2 год 

План: 

1. Зміст підготовчого етапу пред’явлення для впізнання предметів. 

2. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання. 

3. Особливості пред’явлення для впізнання приміщень, ділянок 

місцевості. 

4. Особливості пред’явлення для впізнання трупів (їх частин) людей та 

тварин. 

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

напрацьовані під час заняття  

– особливості підбору предметів для пред’явленні для впізнання; 

– визначення моменту проведення слідчої дії. 
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ТЕМА 5. Тактичні особливості проведення слідчого експерименту 

        

Практичне заняття № 1–2 год. 

План: 

1. Поняття, сутність та завдання відтворення дій, обстановки, обставин 

певної події, обстановки та обставин події. 

2. Зміст етапів слідчого експерименту у формі відтворення дій, обстановки, 

обставин певної події, обстановки та обставин події. 

3. Тактичні прийоми зазначеної слідчої (розшукової) дії. 

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

напрацьовані під час заняття: проводити слідчу (розшукову) дію за участю 

різних категорій осіб. 

 

 

Практичне заняття № 2–2 год. 

План: 

1. Зміст етапів слідчого експерименту для перевірки можливості бачити або 

чути у різних умовах 

2. Особливості проведення інших видів впізнання. 

3. Тактичні прийоми зазначеної слідчої (розшукової) дії. 

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

напрацьовані під час заняття: проводити слідчу (розшукову) дію за участю 

різних категорій осіб для перевірки можливості бачити або чути у різних 

умовах 
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2. Теми семінарських занять занять 

 

ТЕМА 1. Тактичні особливості проведення огляду 

       Семінарське заняття № 1– 2 год 

План: 

1. Поняття, види огляду. 

2. Особливості огляду приміщень (квартира, гараж, склад тощо). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Рекомендована література до Теми 1: 2.1-2.15 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Поняття, сутність, різновиди слідчого огляду та його значення як 

способу одержання доказів у кримінальній справі. Роль спеціаліста при 

проведенні слідчого огляду. 

2. Етапи і стадії огляду місця події та їх тактичні завдання. 

3. Підготовка і тактичні прийоми огляду місця події.  

4. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.  

5. Особливості тактики освідування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Слідчий огляд та його різновиди, прийоми слідчого огляду. 
Рекомендована література до Теми 1: 2.1-2.15 

 

 

ТЕМА 2. Тактичні особливості проведення обшуку 

       Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та різновиди обшуку. 

2. Підготовка та проведення обшуку. 

3. Особливості проведення обшуку у залежності від виду об’єкта. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття, види, способи підготовки та проведення обшуку  

Рекомендована література до Теми 2 1.1-2.73  

 

 

ТЕМА 3 Тактика допиту і одночасного допиту двох або більше 

раніше допитаних осіб 

    Семінарське заняття № 3 – 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 очної ставки. 

5. Фіксація ходу і результатів допиту та одночасного допиту раніше 

допитаних осіб 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Психологічний контакт, види допиту, тактичні прийоми 

Рекомендована література до Теми 3 1.1-2.73 

 

 

ТЕМА 4 Тактика пред’явлення для впізнання 

   Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План: 

1. Поняття, завдання та види пред’явлення для впізнання. 

2. Підготовка пред’явлення для впізнання. 

3. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання особи.  

4. Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Види пред’явлення для впізнання, тактичні прийоми пред’явлення для 

впізнання. 

Рекомендована література до Теми 4 2.1-2.15 

 

 

 

ТЕМА 5. Тактичні особливості проведення слідчого експерименту 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

 

1.Поняття, різновиди і завдання слідчого експерименту. 

2. Значення слідчого експерименту для встановлення фактичних обставин 

злочину. 

3. Психологічні та етичні засади слідчого експерименту. 

4.Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого експерименту (на 

можливість сприйняття якогось факту або явища органами почуття, на 

можливість здійснення якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, 

явищ тощо).  

5.Фіксація умов, процесу та результатів слідчого експерименту.  
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

перевірка й уточнення показань на місці, проведення дослідів та випробувань, 

підготовка, планування, тактичні умови. 

Рекомендована література до Теми 5 2.1-2.15 
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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; а саме  
тактичні особливості проведення огляду та освідування, обшуку, допиту, 
слідчого експертименту. 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, а саме  . 
тактичні особливості проведення огляду та освідування, обшуку, допиту, 
слідчого експерименту. 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 

 

 


