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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Види (прийоми) та методи фотозйомки на місці події. 

2. Пізнавальна фотозйомка. 

3. Використання відеозапису у розслідуванні злочинів під час проведення 

слідчих дій. 

4. Процесуальне оформлення факту і результатів застосування 

криміналістичної фотографії. 

Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти 

готують засоби фотозйомки для її здійснення на інсценованому місці події. 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: застосування прийомів та методів 
криміналістичної фотографії на місці події; застосування прийомів та методів 
відеозапису на місці події; застосування пізнавального методу при фотозйомці 
живої особи. 

Перелік документів, складання яких передбачається програмою: 
фототаблиця як додаток до протоколу огляду (за результатами фотозйомки 
інсценованого місця події). 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и 
практика. Монография. – Одесса „Юридична література”. – 2002. 

9. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 
«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 
 

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ 



 

 

4 

 

Практичне заняття №  1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття об’єктивних та суб’єктивних зображень. 

2. Види синтетичних (композиційних) портретів, техніко-криміналістичні 

засоби їх виготовлення. 

3. Технології виготовлення композиційних портретів за допомогою 

спеціальних альбомів, приладів та комп’ютерних програм. 

Під час самостійної підготовки до практичного заняття кожен 

студент в зошиті для практичних занять повинен виконати письмове 

завдання: описати негласно за методом словесного портрету зовнішність 

одного зі студентів своєї навчальної групи. Крім того рекомендовано 

ознайомитись з можливостями та інтерфейсом комп’ютерної програми 

«FACES». 

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

напрацьовані під час заняття: здійснювати опис ознак зовнішності особи за 

методом словесного портрету, користування комп’ютерною програмою 

«FACES». 
Рекомендована література до Теми 10:  
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ 
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Практичне заняття №  1 – 2 год. 

План: 

1. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і вилучення 

слідів рук людини під час огляду місця події. 

2. Опис у протоколі огляду результатів виявлення слідів рук. 

3. Мета і правові підстави дактилоскопіювання живих осіб і трупів. 

4. Технологія дактилоскопіювання живих осіб. Особливості 

дактилоскопіювання трупів. 

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

напрацьовані під час заняття: виявлення, фіксація та вилучення сліду руки; 

дактилоскопіювання живої особи. 

 

Практичне заняття №  2 – 2 год. 

План: 

1. Різновиди слідів ніг людини та їх значення в розслідуванні злочинів. 

2. Доріжка слідів ніг та її елементи. 

3. Прийоми виявлення та фіксації слідів ніг і транспортних засобів під час 

огляду місця події. 

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

напрацьовані під час заняття: виявлення, фіксація та вилучення сліду ноги 

(взуття). 

Рекомендована література до Теми 12: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
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10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 
«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 16. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, 

БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Практичне заняття №  1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та класифікація холодної зброї. 

2. Поняття, ознаки, класифікація ручної вогнепальної зброї. 

3. Сліди пострілу, що утворюються на об’єкті (мішені). 

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

напрацьовані під час заняття: здійснення огляду предмету, що може бути 

визначений як зброя (її частина) 

Рекомендована література до Теми 16: 
1. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

2. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с. 

3. 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. 

4. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

5. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

6. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

7. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
9. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 19. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТАКТИКИ 

Практичне заняття №  1 – 2 год. 

План:  

1. Поняття криміналістичної тактики, її система і завдання.  

2. Основні поняття криміналістичної тактики: тактичний прийом, 

тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція.  

3. Класифікація тактичних прийомів і критерії їх допустимості.  

4. Поняття, класифікація та структура слідчої (розшукової) дії.  
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення тактичного прийому, тактичної 

рекомендації, тактичної комбінації, тактичної операції, слідчої (розшукової) дії. 

Рекомендована література до Теми 19: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 

10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 20. КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та види криміналістичної версії як методу пізнання при 

розкритті і розслідуванні злочинів. 

2. Правила побудови, аналізу (виведення наслідків) та перевірки версій. 

3. Поняття, принципи і значення планування розслідування злочинів. 

Види і форми планів розслідування. 

4. Планування підготовки та проведення окремої слідчої (розшукової) дії. 

5. Планування розслідування злочину. 

Під час самостійної підготовки до заняття у зошитах для практичних 

занять кожен студент повинен виконати письмове завдання: проаналізувати 

наведену нижче фабулу та висунути загальні й окремі версії, що потребують 

перевірки під час розслідування. 

Фабула: 31 березня, у сосновому лісі, який знаходиться в селищі 

Орловщина, на березі р. Самара між базами відпочинку “Пролісок” і 
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“Павлоградець” громадяном Бондаренко К.В., який приїхав у ліс за грибами, 

було виявлено трупи двох молодих людей з ознаками насильницької смерті, про 

що він відразу повідомив до місцевого органу внутрішніх справ. 

Під час огляду місця події встановлено, що трупи чоловіків (віком 

близько 25-30р.) лежать біля недогорілого вогнища на березі р. Самара, у 50 

метрах від бази “Пролісок”. На голові кожного трупа наявні рублені рани та 

сліди крові. Бурі плями речовини, схожої на кров, є на їх одязі й на траві 

навколо трупів. У кишені куртки одного з вбитих виявлено паспорт на ім’я 

Сергія Михайловича Поштарика 1973 р. н., мешканця м. Дніпропетровська, у 

кишені куртки іншого – службове посвідчення слюсаря Дніпропетровського 

вагоноремонтного заводу. В правій руці одного із загиблих виявлено 15 волосин. 

У вогнищі лежать дві не відчинені банки консервів “Шпроти в олії”, порожня 

пляшка, ємністю 0,75л., з якої відчутний запах бензину, а також порожня 

пляшка 0,5л з-під горілки з етикеткою “Княжий келих”. На пляшках виявлені 9 

слідів пальців рук. На землі у 15 см від голови одного з трупів знаходився 

шматок прорезиненої тканини коричневого кольору розміром 10х6х15см., яка 

була забруднена речовиною, схожою на кров. За зовнішнім виглядом ця тканина 

не співпадала з одягом, який був на загиблих, і була схожа на тканину, з якої 

виготовляють плащі. У 200 м від трупів у південному напрямку в лісі виявлений 

футляр від фотоапарату “Кодак” коричневого кольору. Відомості щодо 

злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

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

напрацьовані під час заняття: висунення версій, складання плану підготовки 

та проведення слідчої (розшукової) дії. 

Рекомендована література до Теми 20 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. 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. 

4. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

5. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 

6. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 21. ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 
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1. Поняття, сутність, різновиди огляду та його значення як способу 

одержання доказів у кримінальному провадженні. Роль спеціаліста при 

проведенні огляду. 

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

3. Тактичні прийоми огляду місця події. 

Під час самостійної підготовки до заняття у зошитах для практичних 

занять кожен студент повинен виконати письмове завдання: скласти план 

підготовки та проведення огляду місця події у приміщенні за фабулою. 

Фабула: «___» _______ 200__ року, о 8 год. 40 хв. до відділу Національної 

поліції по телефону надійшло повідомлення від директора ПП «Акція» 

Смішного Р.А. про те, що у залі для нарад в офісі зазначеного підприємства 

виявлено труп охоронця Писаренка В.І., який перед цим заступив на нічну 

варту. Як повідомив Смішний Р.А., труп виявила прибиральниця Сіра В.В., що 

приходить на роботу о 8 год. 

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

напрацьовані під час заняття: планування та проведення огляду місця події, 

складання схеми місця події як додатку до протоколу огляду 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Особливості огляду ділянок місцевості, автотранспортних засобів та 

окремих речей. 

2. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочину. 

3. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.  

4. Особливості тактики освідування. 

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

напрацьовані під час заняття: фіксація результатів огляду місця події у 

протоколі. 

Рекомендована література до Теми 21: 

1. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих 

оглядів: Навчальний посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. – 72 с. 

2. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 

3. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 

Право, 2008.– 464 с. 

4. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 

Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с. 

5. 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. 

6. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 

О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 
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7. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 

/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 
8. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в 

розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІЯ, 2002. 
9. Лускатов О.В. Визначення послідовності огляду об’єкта на місці події 

та фіксація його результатів у протоколі // Криміналістичний вісник. – 2008. – 
№ 2 (10). – С. 98-103. 

10. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події. 
Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001. 

11. Макаренко Є.І. Довідник дільничного інспектора міліції: Огляд місця 
події. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 210 с. 

12. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

13. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-

практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с. 

14. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

15. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. 

– К.: Кондор, 2005. 

16. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 23. ТАКТИКА ОБШУКУ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та види обшуку. Підстави проведення обшуку. 

2. Підготовка і тактичні прийоми проведення обшуку. 

3. Особливості проведення обшуку в приміщенні. 

4. Використання технічних пошукових засобів під час обшуку. Залучення 

спеціаліста для участі в проведенні обшуку. 

Під час самостійної підготовки кожен студент вивчає фабулу й у 

зошиті для практичних занять виконує письмове завдання: складає план 

підготовки та проведення обшуку. 

Фабула: «__»______ 200__ р. під час патрулювання залізничної станції 

співробітниками поліції було зупинено Карнєєва О.М., у валізі котрого було 

виявлено 10 кг подрібненої сировини рослинного походження й 5 пістолетних 

патронів калібром 9 мм. На вигляд рослинна сировина була схожа на макову 

соломку та й Карнєєв цьому не заперечував. Останній розповів, що макову 

соломку він придбав в Одесі для особистого споживання, наявність же 

патронів пояснити не зміг. За даним фактом було розпочато досудове 

розслідування. Розслідуванням було встановлено, що Карнєєв працює 

інженером житлово-експлуатаційного управління, розташованого на 1-му 

поверсі будинку 20 по пр. О.Поля, займає службовий кабінет № 3. Слідчий 

суддя виніс ухвалу щодо проведення обшуку у кабінеті Карнєєва. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: планування та проведення обшуку в 

приміщенні. 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Особливості проведення обшуку на ділянці місцевості. 

2. Особливості проведення обшуку автотранспортного засобу. 

3. Основний і додаткові способи фіксації результатів обшуку. 

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

напрацьовані під час заняття: фіксація результатів обшуку у протоколі; 

складання схеми до протоколу обшуку. 

Рекомендована література до Теми 23: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 

10. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

11. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 25. ТАКТИКА ДОПИТУ І ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ РАНІШЕ 

ДОПИТАНИХ ОСІБ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття, сутність та види допиту. 

2. Підготовка до допиту. 
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3. Стадії допиту. 

4. Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах 

різних учасників кримінального судочинства. 

5. Фіксація ходу і результатів допиту. 

Під час самостійної підготовки кожен студент за наведеною нижче 

фабулою виконує письмове завдання: визначає коло питань, які потрібно 

поставити Сазоновій Н.Г. в ході проведення допиту. 

Фабула: 13 березня 200__ р., о 19.15 год. до співробітників Національної 

поліції звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька хвилин тому на 

вулиці Панікахі на неї напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона була в 

непритомному стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому напрямку. 

Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. поверталася додому 

від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі до неї підбіг чоловік і раптово 

вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її на землю, здавив їй 

шию шматком кабелю й вона втратила свідомість, а коли прийшла до тями, 

нападник вже зник. 

На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця події 

було виявлено шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням «КСМ» 

та об`ємні сліди взуття, можливо спортивного. 

Даний факт було зареєстровано у ЄРДР та розпочато розслідування. 

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

напрацьовані під час заняття: планування допиту особи. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Критерії допустимості тактичних прийомів допиту. 

2. Тактичні прийоми допиту в конфліктній та безконфліктній ситуаціях. 

3. Особливості допиту під час одночасного допиту раніше допитаних 

осіб. 

4. Фіксація ходу і результатів допиту. 

Під час самостійної підготовки кожен студент за наведеною нижче 

фабулою виконує письмове завдання: складає план допиту між раніше 

допитаними потерпілою та підозрюваною особами, враховуючи умови 

попередньої фабули щодо розбійного нападу на Сазонову Н.Г. та наведеної 

нижче фабули. 

Фабула: 15 березня 200__ р. о 19.40 год. співробітниками Національної 

поліції біля двору будинку № 10 по вул. Панікахі за порушення громадського 

порядку було затримано Курина В.В., котрий знаходився у нетверезому стані, 

нецензурно лаявся на жінок, що проходили повз нього, погрожував їм фізичною 

розправою. В ході перевірки затриманого на причетність до вчинення злочинів, 

здійснених на території Шевченківського району, було встановлено, що 

Курин Н.В. раніше був засуджений за грабіж й відбув строк покарання. На 

телевізійному кабелі, вилученому при огляді місця події за фактом нападу на 

Сазонову Н.Г., виявлено відбитки пальців рук Курина В.В. Було проведено 

впізнання Курина В.В. Сазоновою Н.Г., під час якого потерпіла упізнала Курина 
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як особу, що вчинила на неї напад. Допитаний в якості підозрюваного 

Курин В.В. свою причетність до вчинення розбою не підтвердив та пояснив, 

що жінку, якій його пред’явили на впізнання, бачив уперше. Щодо наявності 

слідів його рук на телевізійному кабелі, вилученому з місця події, Курин нічого 

конкретного пояснити не зміг. 

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

напрацьовані під час заняття: планування одночасного допиту раніше 

допитаних осіб. 

Рекомендована література до Теми 25: 
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. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие. – Х.: 
“Консум”, 1999. 

3. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 
496 с. 

4. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 
В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

5. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с. 

6. 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. 

7. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

8. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

9. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

10. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

11. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. 

– К.: Кондор, 2005. 

12. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

13. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 26. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

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

2. Підготовка пред’явлення для впізнання. 
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3. Тактичні особливості пред’явлення особи для впізнання. 

Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять кожен 

студент виконує письмове завдання: складає план пред’явлення для впізнання 

Шарікова П.П. за наведеною нижче фабулою: 

Фабула: 18 травня 200__р. о 20.10 до співробітників Національної поліції 

звернулась гр. Суворова Л.Н. з заявою про те, що о 19.30 на пр. Д. Яворницького 

вона сіла в маршрутне таксі за номером “146”. У салоні знаходилось жінки, 

що сиділи на останніх місцях. Вона сіла на подвійне сидіння біля вікна. На 

наступній зупинці до неї підсів хлопець на вигляд 18-20 років. Через 5 хвилин, за 

поворотом таксі на пр. Гагаріна хлопець попросив зупинити авто і, виходячи 

раптово вихопив у неї жіночу сумку, в якій знаходились: шкіряний гаманець 

коричневого кольору зі 125 гривнями та мобільний телефон марки “LG”. Вона 

запам’ятала зовнішність грабіжника в профіль, тому що він сидів до неї 

боком, а також татуювання у вигляді парусника на його лівій руці. 

Патрульним нарядам було передане орієнтування на розшук злочинця і цього ж 

дня, о 23 год. 30 хв. біля кафе «Стара вежа» був затриманий гр. Шаріков П.П., 

у якого було виявлено шкіряний гаманець коричневого кольору та мобільний 

телефон марки “LG” без телефонної картки. В ході допиту, проведеного 19 

травня, потерпіла Суворова Л.Н. пояснила, що зможе упізнати грабіжника, а 

також викрадені у неї речі. 

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

напрацьовані під час заняття: планування та проведення пред’явлення особи 

для впізнання. 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

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

2. Пред’явлення для впізнання приміщень, ділянок місцевості. 

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

тварин. 

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

Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять кожен 

студент виконує письмове завдання: складає план пред’явлення для впізнання 

Суворовой Л.Н. шкіряного гаманця, вилученого 18 травня 200__р. у 

Шарікова П.П. Для цього використовуються умови фабули щодо пограбування 

Суворової Л.Н. з попереднього заняття та наведена нижче фабула: 

Фабула: В ході допиту, проведеного 19 травня, потерпіла Суворова Л.Н. 

пояснила, що викрадений у неї шкіряний гаманець був коричневого кольору, мав 

прямокутну форму та розміри приблизно 10х8 см у складеному стані. 

Гаманець складався вдвічі, а у розкладеному стані відповідно мав приблизні 

розміри 20х8 см. Всередині гаманця по всій його довжині наявні 2 відділення–

кишені, а на правій половині також відділення для металевих грошей розміром 

не більше 9х6 см, яке у верхній частині було обладнано застібкою типу 

«блискавка». Шкіра у нижній частині відділення для металевих грошей була 

деформована й трохи розтягнута, а фарба коричневого кольору частково 
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витерта. У складеному стані дві половини гаманця скріплялись язичком-

застібкою на металевій кнопці коричневого кольору. З одного боку кнопку було 

подряпано, коричневу фарбу здерто й під нею виднівся метал сірого кольору. 

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

напрацьовані під час заняття: планування та проведення пред’явлення речей 

для впізнання 

Рекомендована література до Теми 26 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
10. Чаплинський К.О.Тактика пред’явлення для впізнання при 

розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої недоторканості 
особи: Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ: УМВС України в 
Дніпропетровській області; Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ, 2007. – 94 с. 

11. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 
«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 27. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ 

ВІДТВОРЕННЯ ДІЙ, ОБСТАНОВКИ, ОБСТАВИН ПЕВНОЇ ПОДІЇ У 

ФОРМІ ПЕРЕВІРКИ Й УТОЧНЕННЯ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття, сутність та завдання слідчого експерименту. 

2. Зміст етапів слідчого експерименту для відтворення дій, обстановки, 

обставин певної події. 

3. Тактичні умови слідчого експерименту для відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події. 
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Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять кожен 

студент повинен виконати письмове завдання: за наведеною нижче фабулою 

скласти план підготовки та проведення слідчого експерименту за участю 

Скляренко С.В., до якого обов’язково включити перелік запитань, що будуть в 

ході проведення вказаної слідчої (розшукової) дії поставлені перед 

Скляренко С.В.: 

Фабула: 5 червня 200__ року, о 9.00 годині від директора приватного 

підприємства «Мрія» Діванова А.П. до Національної поліції надійшло 

повідомлення щодо учинення в офісі підприємства крадіжки. В ході огляду 

місця події встановлено, що офіс ПП «Мрія» знаходиться на першому поверсі 

дев’ятиповерхового житлового будинку № 100 по вул. Надії Олексієнко, в 

приміщенні кватири № 3. Вхід до офісу підприємства розташовано на 

сходинковій клітині 1–го поверху поруч з дверьми до інших квартир під’їзду. На 

момент огляду вхідні двері до офісу були прикриті, але замок знаходився у 

положенні «відчинено» й зовні був неушкоджений. Скло кватирки вікна у 

кабінеті менеджера розбито, уламки скла знаходились на підлозі. Нижня 

кромка зазначеного вікна з зовнішнього боку стіни будинку знаходиться на 

висоті 1,8 метри від асфальту; ширина відливу підвіконня (з цього ж боку) 

становить 15 см. Висота вікна 1,5 метри. Розміри кватирки, що знаходиться 

у верхній лівій створці вікна, 0,5х0,4 метри. На підвіконні з внутрішнього боку 

кабінету виявлено та вилучено на дактоплівку поверхневий слід взуття. В 

приміщенні зовнішньо порядок, але з шухляди у столі, що запиралась на ключ, 

зник ноутбук «TOSHIBA» (згідно до пояснень менеджера Гризодуб П.І.). В 

кабінеті бухгалтера зовнішньо також порядок, але при огляді сейфу, котрий 

на момент огляду був закритим, виявлено, що з нього викрадено 10000 грн. 

(згідно до пояснень бухгалтера Олешко О.І. та директора Діванова А.П.). 

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що 

до вчинення крадіжки причетний раніше не засуджений Скляренко С.В., 

котрий намагається через своїх знайомих реалізувати ноутбук «TOSHIBA». 10 

червня 200__ року під час обшуку, проведеного в квартирі № 12 будинку № 30 

по вул. Уральській, де проживає Скляренко С.В., виявлено й вилучено ноутбук 

«TOSHIBA» та дві пари взуття. В ході допиту Скляренко С.В. пояснив, що в 

ніч з 4 на 5 червня самостійно викрав ноутбук з офісу підприємства, 

розташованого у квартирі на першому поверсі будинку (до якого прийшов 

пішки) за декілька кварталів від його дому. До офісу проник, розбивши 

кватирку у вікні, а вийшов через двері квартири. Ноутбук «TOSHIBA» знайшов 

на столі у тій кімнаті, до якої потрапив через кватирку. Більше нічого в офісі 

він не крав. Адресу офісу, звідки він вчинив крадіжку, Скляренко С.В. назвати 

не зміг, але погодився його показати. За результатами трасологічної 

експертизи слід з підвіконня у кабінеті менеджеру, залишено не взуттям, 

вилученим у Скляренко С.В. Даний факт з тактичних міркувань слідчий 

вирішив не доводити до відома Скляренко С.В., а спочатку провести з його 

участю слідчий експеримент. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: планування слідчого експерименту для 

відтворення дій, обстановки, обставин події. 

Рекомендована література до Теми 27: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 28. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДОСЛІДІВ ЧИ ВИПРОБУВАНЬ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Сутність та види слідчого експерименту для проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. 

2. Підготовка до слідчого експерименту для проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. 

3. Тактичні умови слідчого експерименту для проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. 

4. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. 

Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять кожен 

студент повинен виконати письмове завдання: скласти план підготовки та 

проведення слідчого експерименту за наведеною нижче фабулою: 

Фабула: В ході досудового розслідування за фактом вчинення крадіжки з 

квартири Власова В.В. свідок Сидоренко П.С. на допиті повідомив, що 20 

квітня 200__ р., о 10 год. 20 хв. (день та час учинення розслідуваної крадіжки) 
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він із вікна своєї кімнати бачив, як із під’їзду будинку № 25, розташованого на 

протилежному боці пр. Гагаріна, вийшов молодий чоловік з двома валізами, сів 

у автомобіль марки «Opel», держ. № 00–163 АК і від’їхав у невідомому 

напрямку. Під час допиту Сидоренко П.С. пояснив, що відстань між вікном 

кімнати, звідки він спостерігав подію, та місцем паркування автомобілю 

марки «Opel» становила близько 50 м та впевнено заявив, що в змозі 

розгледіти будь-які речі на зазначеній відстані. Слідчий взяв під сумнів 

можливість візуального сприйняття Сидоренко П.С. прикмет зовнішності 

людини та номера автомобіля за вказаних умов. Завдяки вжитим оперативно-

розшуковим заходам було затримано Григор’єва О.Д., котрий за ознаками 

зовнішності виявився схожим з тим чоловіком, якого описав свідок 

Сидоренко П.С. та ще й мав власний автомобіль марки «Opel», держ. № 00–

163 АК. 

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

напрацьовані під час заняття: планування слідчого експерименту для 

проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

Рекомендована література до Теми 28: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 29. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
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План: 

1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному 

судочинстві. 

2. Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. Поняття та класифікація судових експертиз. 

Під час самостійної підготовки кожен студент у зошиті для 

практичних занять виконує письмове завдання за наведеною нижче фабулою. 

Фабула: 19 січня, близько 22 години Назаров С.А. і Саєнко П.В., 

проходячи повз будинок № 57 по вул. Янтарній, звернули увагу на автомобіль 

„Volvo”, який знаходився на неосвітленій площадці неподалік від одного з 

під’їздів. Назаров С.А., шляхом використання злодійського знаряддя (відмички), 

відкрив транспортний засіб, на якому поїхав разом із Саєнко П.В. з місця 

злочину. Наступного дня власниця автомобіля Олександрова О.М. звернулась 

до Національної поліції із заявою щодо зникнення транспортного засобу. Даний 

факт було зареєстровано у ЄРДР. 

Вранці 23 січня у лісопосадці за містом був виявлений автомобіль 

„Volvo” у розукомплектованому стані. Під час огляду було вилучено 4 

дактоплівки зі слідами рук, 4 недопалки сигарет та гіпсовий зліпок з об’ємного 

сліду взуття. 

Завдання: визначити 

– види судових експертиз, що необхідно призначити в даному випадку; 

– питання, що необхідно поставити перед експертом на вирішення 

експертиз (вказати окремо по кожній з експертиз); 

– об’єкти, що треба направити експертам для дослідження (вказати 

окремо по кожній з експертиз). 

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

напрацьовані під час заняття: визначення виду експертизи, об’єктів для 

дослідження, формування експертного завдання 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Підготовка та призначення судових експертиз.  

2. Система експертних установ в Україні. 

3. Види зразків для експертизи. 

Під час самостійної підготовки кожен студент у зошиті для 

практичних занять виконує письмове завдання за наведеною нижче фабулою. 

Фабула: 10 вересня 200_ р., під час огляду місця події, який проводився в 

зв`язку з крадіжкою спиртних напоїв та консервів з приміщення приватного 

торгівельного павільйону, розташованого за адресою: вул. Приміська, 21, були 

вилучені: 

- частка скла вітрини павільйону з нашаруваннями речовини червоного 

кольору, схожого на кров, що була упакована в поштовий конверт, 

- 2 світлі дактилоскопічні плівки зі слідами пальців рук, що були виявлені 

на дверці холодильника в приміщенні павільйону. 
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Проведеними оперативно-розшуковими заходами по «гарячих слідах» 

було встановлено, що крадіжку, знаходячись в стані алкогольного сп`яніння, 

скоїли ніде не працюючі Малков А.П. та Жмурко П.П. Викрадене майно було 

виявлено у квартирі Малкова А.П. та вилучено. 

Завдання: визначити 

– види судових експертиз, що необхідно призначити в даному випадку; 

– питання, що необхідно поставити перед експертом на вирішення 

експертиз (вказати окремо по кожній з експертиз); 

– об’єкти, що треба направити експертам для дослідження (вказати 

окремо по кожній з експертиз). 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення виду експертизи, об’єктів для 
дослідження, формування експертного завдання 

Рекомендована література до Теми 29: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при 
розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Монографія. – 
Д.: Дніпр. держ. університет внутрішніх справ, 2008. – 200 с. 

7. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

8. Лускатов О.В. Примус в ході одержання зразків для експертного 
дослідження (тактичний та процесуальний аспекти) // Проблеми застосування 
заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: 
матер. круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 ). – Дніпропетровськ: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с., С. 86–88. 

9. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

10. Пиріг І.В. Види спеціальних знань, що використовуються при 

розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник 

наукових праць. – 2006. – № 1 (26). – С. 394-401. 

11. Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення 

досудового розслідування: монографія / І.В. Пиріг. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 432 с. 
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12. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

13. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. 

– К.: Кондор, 2005. 
14. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 31. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 
1. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання та місце в 

системі криміналістики. 

2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду. 

3. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її значення 

для розслідування. 

4. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові методик розслідування 

окремих видів злочинів. 

 

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

напрацьовані під час заняття: визначення типової слідчої ситуації, що 

склалась в ході розслідування злочину 

Рекомендована література до Теми 31: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
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10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 
«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 33. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ РОЗКРИТТЯ І 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

ТЕМА 34. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПО 

«ГАРЯЧИХ» СЛІДАХ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та принципи взаємодії учасників розслідування. 

2. Суб’єкти і форми взаємодії учасників розслідування. 

3. Поняття та організаційні основи розкриття злочинів «по гарячих 

слідах». 

4. Криміналістичне забезпечення процесу розкриття і розслідування 

злочинів по «гарячих» слідах. 

5. Організаційно-тактичні особливості окремих слідчих (розшукових) дій, 

що проводяться з метою розкриття злочину по «гарячих» слідах. 

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

напрацьовані під час заняття: визначення форм взаємодії суб’єктів 

розслідування, визначення заходів, спрямованих на розкриття злочину «по 

гарячих слідах» 

Рекомендована література до Тем 33/34: 
1. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

2. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с. 

3. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
7. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ 

ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Сучасні уявлення щодо предмета науки криміналістики та 

закономірностей об’єктивної дійсності, що вивчаються нею. 

2. Система та завдання науки криміналістики на сучасному етапі. 

3. Місце криміналістики в системі юридичних наук та її роль у 

професійній підготовці фахівців для правоохоронних органів України. 

4. Поняття методології криміналістики. Система методів криміналістики. 

5. Характеристика загальнонаукових та спеціальних методів 

криміналістики. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

предмет криміналістики, система криміналістики, завдання криміналістики, 

спосіб вчинення злочину, криміналістичний прийом, криміналістична 

рекомендація, механізм вчинення злочину, методологія криміналістики, 

система методів криміналістики 

Рекомендована література до Тем 1, 5: 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 

10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 

 

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ 
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Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття і природно-наукові засади криміналістичного вчення про 

ознаки зовнішності людини (криміналістичної габітології). 

2. Метод словесного портрету та його використання в практичній 

діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів. 

3. Правила опису ознак зовнішності людини за методом словесного 

портрету. 

4. Порядок опису ознак зовнішності людини за методом словесного 

портрету. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

методи фіксації ознак зовнішності людини, метод словесного портрету, ознаки 

зовнішності людини. 
Рекомендована література до Теми 10:  
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 
10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
 

ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й 

АВТОРОЗНАВСТВО 

ТЕМА 14. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 
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1. Поняття документів, їх види та значення у розслідуванні окремих видів 

злочинів. 

2. Класифікація ознак письма та почерку. Їх ідентифікаційне значення. 

3. Види підробки документів. 

4. Способи часткової підробки документів та прийоми виявлення 

підробки. 

5. Правила огляду документів. 

6. Підготовка та призначення почеркознавчої (авторознавчої) експертизи, 

техніко-криміналістичної експертизи документів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

документ, класифікація документів, види підробки документів, способи 

часткової підробки документів, ознаки письма та почерку. 

Рекомендована література до Тем 13, 14 
1. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 
2. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 
Право, 2008.– 464 с. 

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 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. 

5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 
О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 
/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 
дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 
Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – 

К.: Кондор, 2005. 

10. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та 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, 
теоретичних положень криміналістики 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, теоретичних положень 
криміналістики 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 

 

 


