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Пояснювальна записка  
 

Кримінологічна діяльність приватних детективів представляє собою один з 
основних та пріоритетних напрямків охорони діяльності підприємств та 
підприємництва в Україні. Тому курс криміналістичного забезпечення діяльності 
приватних детективів криміналістики в навчальному процесі на юридичному 
факультеті займає провідне значення.  
За своєю природою Криміналістичне забезпечення діяльності приватних детективів 
як наука покликана дослідити та визначити соціальне значення феномену злочинності 
та її окремих проявів, забезпечити приватних детективів такою стратегією впливу на 
злочинність проти підприємств і підприємництва на всіх рівнях її організації, яка б 
дозволила з максимальною результативністю застосовувати заходи попередження, 
найбільш ефективно розподілити ресурси на боротьбу з цим небезпечним злом.  
Основним завданням курсу є висвітлення зв'язків криміналістики та діяльності 
приватних детективів та юридичної теоретичної бази криміналістики, яка є основою для 
системного вивчення злочинності та її проявів. З урахуванням загальної частини 
кримінологічної науки (вчення про злочинність та її закономірності, криміногенні 
детермінанти, особу злочинця та попередження злочинної діяльності) розглядаються 
питання боротьби з найпоширенішими категоріями злочинів у сфері підприємницької 
діяльності .  
Програма курсу «Криміналістичне забезпечення діяльності приватних детективів» 
підготовлена з урахуванням типових кримінологічних програм для вищих навчальних 
закладів. Вона передбачає висвітлення основних положень кримінологічної науки 
України та комплексних підходів до організації боротьби зі злочинністю, а також 
безпосереднього зв'язку з діяльністю приватних детективів . Спеціальна увага 
приділятиметься розгляду дискусійних питань практичної реалізації превентивної 
політики в Україні. 

Цільове призначення програми полягає в тому, щоб максимально наблизити 
теоретичні знання до практичної діяльності, формування у майбутніх юристів 
наукового бачення сучасних проблем злочинності, озброєння вміннями оперувати 
кількісними та якісними характеристиками злочинності, організовувати та проводити 
заходи з розкриття та попередження злочинів, а також тісної взаємодії з 
правоохоронними органами  на основі застосування загальнонаукових методів вивчення 
окремих видів злочинної поведінки, особи злочинця, загального та індивідуального 
прогнозування тощо. Теми і зміст робочої програми курсу спрямовані на логічність і 
завершеність викладання основ криміналістики з урахуванням затвердженого 
навчального часу.  
Міждисциплінарні зв’язки  
Важливе значення для засвоєння учбового матеріалу має добре володіння чинним 
кримінальним законодавством України, а також знання, отримані в ході вивчення 
кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, криміналістики та інших 
правових дисциплін; суміжних наук, насамперед філософії права та злочинності, 
соціології, психології, економічної теорії які складають загальнотеоретичну базу 
пізнання кримінологічних явищ. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- основні нормативні акти, які визначають діяльність приватних детективів; 
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- нормативні документи щодо кримінальних правопорушень, які можуть 
виявлятися приватними детективами; 

- систему роботи приватних детективів у сфері запобігання і протидії 
кримінальним правопорушенням; 

- систему використання спеціальних засобів приватними детективами в роботі по 
попередженню кримінальних проявів;  

студенти повинні вміти: 
- визначати ознаки кримінальних правопорушень та відповідно реагувати щодо 

таких правопорушень; 
- складати первинні процесуальні документи з метою фіксації правопорушень та 

передавання матеріал до правоохоронних органів; 
- проводити опитування потерпілих з метою фіксування первинних результатів 

виявлених кримінальних правопорушень; 
- фіксувати сліди вчинених правопорушень з метою передавання їх до 

правоохоронних органів; 
- розробляти плани щодо запобігання і протидії кримінальним правопорушенням 

на виробництві та на підприємстві в цілому.  
 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ 
 
№ Назва змістовного модулю і теми 
1. Загальна частина. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності  та її 
зв'язок з криміналістикою    
1 Значення криміналістики для роботи приватних детективів  в Україні   
2 Основи криміналістичної ідентифікації та організаційно-правові аспекти її 

використання в роботі приватних детективів  
3 Загальні положення криміналістичної техніки, її роль в роботі приватних 

детективів   
4  Криміналістична (судова) фотографія та її використання у роботі приватних 

детективів  
5 Трасологія і її практичне використання в роботі приватних детективів   
6  Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками та її 

використання приватними детективами 
2. Особлива частина. Окремі напрями використання слідчої тактики і 
підготовка матеріалів для розгляду в судах працівниками детективних агенцій 
та служб безпеки   
7  Забезпечення законності при використанні прийомів слідчої тактики 

приватними детективами  
8 Тактика опитування свідків і потерпілих приватними детективами  
9 Підготовка матеріалів для направлення на експертизу  
10 Надання допомоги слідчим та судовим органам у проведенні слідчих дій 
11 Надання допомоги оперативним працівникам Національної поліції  та Служби 

безпеки України у розслідуванні злочинів  
 Разом годин 60 
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Зміст  дисципліни  
Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності  та її 

зв'язок з криміналістикою    
 

Тема 1. Значення криміналістики для роботи приватних детективів  в Україні 
 

Поняття криміналістики. Етапи розвитку кримінологічної теорії, школи 
криміналістики. Погляди представників класичної школи кримінального права на 
проблему злочинності. Соціологічний напрямок криміналістики, його основні ідеї і 
течії. Біологічні підходи до проблеми злочинності. Психологічні теорії в криміналістики. 
Кримінологічні дослідження проблем злочинності в самодержавній Росії. Радянська 
кримінологія. Проблеми розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в 
Україні. Сучасний стан української криміналістики. 

Предмет криміналістики. Відмінність предмета вітчизняної криміналістики від 
предмета криміналістики США, ФРН, Японії. Система криміналістики як науки. 
Методологічні основи української криміналістики. Соціологічний і юридичний підходи 
до дослідження кримінологічних проблем. Місце криміналістики в системі наук, її 
співвідношення з правовими і суспільними галузями знань. Міждисциплінарний, 
загальнотеоретичний, комплексний характер криміналістики. Теоретичне і практичне 
значення криміналістики, використання кримінологічних знань в органах внутрішніх справ.  
 

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73] 
 
Тема 2. Основи криміналістичної ідентифікації та організаційно-правові аспекти її 
використання в роботі приватних детективів 
 

Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для боротьби 
із злочинністю. Дискусія щодо суті та форм криміналістичної ідентифікації. Об’єкти і 
суб’єкти криміналістичної ідентифікації: основні види та форми. Поняття 
ідентифікаційних ознак і властивостей об’єкта криміналістичної ідентифікації. 
Ідентифікаційна сукупність ознак: ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. 
Види та форми встановлення групової належності (групофікації). Взаємозв’язок і 
відмінності ідентифікації та встановлення групової належності. Методика 
індивідуальної та групової ідентифікації. Поняття криміналістичної діагностики та її 
відмінність від ідентифікації. Криміналістична ідентифікація в роботі приватних 
детективів  
 

Література [1-5; 12; 17; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; ] 
 
Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки, її роль в роботі приватних 
детективів   
 
Складові система криміналістичної техніки в діяльності приватних детективів. Судова 
фотографія. Судова кінематографія і відеозапис. Трасологія. Судова балістика. 
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Криміналістичне дослідження письма. Техніко-криміналістичне дослідження 
документів. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками Кримінальна реєстрація.  
Поняття причин і умов вчинення правопорушень та їх співвідношення. Причинність у 
криміналістики і кримінальному праві.  
 
 

Література [1-5; 12; 17; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; ] 
 
Тема 4. Криміналістична (судова) фотографія та її використання у роботі 
приватних детективів 
 
Поняття дослідної фотографії в діяльності приватних детективів . Мікрофотозйомка.  
Макрофотографія.  Репродукційна фотографія та малюнок в діяльності приватних 
детективів . Об'єкти репродуктивної зйомки, їх класифікація. Контрастний малюнок та 
фотографія. Методи фотографування в невидимих променях. Інфрачервона фотографія. 
Ультрафіолетова фотографія та її використання. Рентгенівський промінь у діяльності 
приватних детективів. Комп'ютерна графіка в діяльності приватних детективів та її 
значення.  
 

 
Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 

 
Тема 5. Трасологія і її практичне використання в роботі приватних детективів   
 
Криміналістична трасологія - як галузь криміналістичної техніки. Утворення, 
закономірності виникнення різних видів слідів. Техніко-криміналістичні засоби, 
прийоми, методи збирання і дослідження слідів. Предмет трасології  Завдання 
криміналістичної трасології. Загальне завдання криміналістичної трасології - сприяння 
(надання допомоги) правоохоронним органам. Техніко-криміналістичних прийоми, 
методи і засоби роботи зі слідами, використання їх та результатів дослідження для 
потреб кримінального судочинства. Закономірності і механізм виникнення різних видів 
слідів, роботи з ними, використання їх. Удосконалення наявних та розроблення нових 
техніко-криміналістичних прийомів, методів та засобів роботи зі слідами. 
Вдосконалення прийомів розпізнавання за слідами особи і особистості злочинця. 
Наукові засади криміналістичної трасології. Система криміналістичної трасології. 
Поняття сліду та його розгляд у криміналістиці. Поняття сліду в широкому та вузькому 
сенсі. 
Слід у трасології - як матеріальні відображення ознак зовнішньої будови та інших 
властивостей об'єктів. Матеріальні сліди в широкому  змісті та їх класифікація. Сліди-
відображення, або сліди у вузькому розумінні. Сліди-предмети. Сліди-речовини. 
Виділення слідів-відображення та вчення про слідів як залишкові явища. Категорії 
слідів: загальнокриміналістичні, загальнотрасологічні й окремотрасологічні. 
 
 
Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Тема № 6 Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками та її 
використання приватними детективами 
 

Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх 
ідентифікаційне значення та класифікація. Система опису ознак зовнішності. 
Функціональний портрет людини. Засоби та методи фіксації (сумування, поєднання, 
об'єднання) зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності 
людини. Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Використання даних 
про ознаки зовнішності в розшукові осіб, що зацікавили слідство, організації обліків і 
розкриття злочинів. Криміналістична портретна експертиза: поняття, питання, що 
вирішуються, методи проведення і підготовка матеріалів.  
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Змістовний модуль 2. Окремі напрями використання слідчої тактики і підготовка 
матеріалів для розгляду в судах працівниками детективних агенцій та служб 
безпеки   
 
Тема № 7 Забезпечення законності при використанні прийомів слідчої тактики 
приватними детективами 
 
Характеристика законності. Законність – як багатоаспектне явище. Принцип законності 
властивий тільки демократичним державам. Законність як метод державного 
управління суспільством. Метод законності. Поняття принципів кримінального процесу 
в  діяльності приватних детективів  Принцип законності в системі принципів 
кримінального процесу. Принцип законності в кримінальному процесі Реалізація 
принципу законності в досудовому слідстві. Законність, як комплексне (принцип, 
метод, режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування 
суспільства і держави на правових засадах. Проведення досліджень приватними 
детективами. Використання матеріалів підготовлених приватними детективами в 
кримінальному процесі. 

 
Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 

 
Тема 8. Тактика опитування свідків і потерпілих приватними детективами 
 

Структура тактики опитування громадян. З'ясування обстановки, її аналіз. 
Постановка завдань опитування та планування його проведення (з урахуванням 
реальної ситуації). Визначення кола опитуваних, черговість опитування та 
конкретизація питань опитуваному. Передача інформації опитуваному (дані про 
оперативне співробітника, що і в якій мірі його цікавить, права та обов'язки 
опитуваного. Прийом інформації оперативним співробітником, тобто вислуховування 
показань опитуваного. Деталізація показань. Спростування, за необхідності, доводів 
опитуваного. Прийняття рішень на основі отриманої інформації. 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
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Тема 9. Підготовка матеріалів для направлення на експертизу  
 

Підготовка до експертизи. Експертиза в діяльності приватних детективів 
Підготовка об'єкта дослідження. Одержання порівняльних зразків (проб) у випадку 
проведення ідентифікаційної експертизи й інших матеріалів. Формулювання питань 
експертові. Визначення послідовності призначення експертиз і вибір експертної 
установи або експерта. Винесення постанови про призначення експертизи. Основні 
види експертиз. Допомога приватних детективів у підготовці матеріалів для проведення 
експертиз. 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема № 10 Надання допомоги слідчим та судовим органам у проведенні слідчих 
дій 

Слідчі дії як регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в 
рамках кримінально-процесуального провадження Слідчі дії та їх здійснення для 
збирання, дослідження та перевірки доказів. Інститут слідчої дії  
Види слідчих дій: 
- огляд (місця події, предметів, документів, місцевості, приміщень, трупа); 
- освідування; 
- обшук; 
- затримання підозрюваного; 
- відтворення обстановки та обставин події злочину (слідчий експеримент; 
- допит (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта; 
- очна ставка; 
- впізнання; 
- ексгумація трупа; 
- отримання зразків для порівняльного дослідження; 
- призначення та провадження експертизи. 
Джерела отримання доказів в справах. Система слідчих дій. Слідчі дії а)спрямовані на 
отримання інформації від людей (допит, очна ставка) та від матеріальних об'єктів 
(огляд, обшук, експертизи); б)спрямовані на збирання, дослідження або перевірку 
доказів; в)первинні та повторні. Загальні вимоги щодо провадження слідчих дій. 
Кінозйомка та відеозапис під час слідчих дій. Участь спеціаліста при проведенні 
окремих слідчих дій  
  

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема № 11 Надання допомоги оперативним працівникам Національної поліції  та 
Служби безпеки України у розслідуванні злочинів 
 
Оперативно-розшукова діяльність та її форми. Підрозділи, які проводять оперативно-
розшукову діяльність. Форми та методи оперативно-розшукової діяльності.  Спільне 
планування і проведення оперативно-розшукової діяльності разом з приватними 
детективами. Правова основа взаємодії слідчого та приватних детективів. Принципи 
залучення приватних детективів до оперативно-розшукової діяльності. Добровільність 
участі у проведенні оперативно-розшукових заходів.  Дотримання правил етики та 

http://5ka.at.ua/load/pravo/uchast_specialista_pri_provedenni_okremikh_slidchikh_dij_kursova_robota/49-1-0-22667
http://5ka.at.ua/load/pravo/uchast_specialista_pri_provedenni_okremikh_slidchikh_dij_kursova_robota/49-1-0-22667
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моралі під час проведення оперативно-розшукової діяльності. Забезпечення  безпеки 
приватних детективів, які залучаються до участі в оперативно-пошукових заходах та 
слідчих діях. Недопущення покладання на приватних детективів повноважень і 
обов'язків органів дізнання та слідства. Нерозголошення інформації, що представляє 
собою таємницю слідства. 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. 
Оскільки кількість аудиторних годин складає тільки половину запланованих 
програмою, то окремі питання дисципліни виносять для самостійного вивчення 
студентами.  
         Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Взаємодія приватних 
детективів з правоохоронними органами та громадськістю» визначається навчальною 
програмою та методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Взаємодія 
приватних детективів з правоохоронними органами та громадськістю».  
         Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного 
опрацювання та вимоги до відповіді,  також наводиться перелік рекомендованих 
нормативно – правових актів та додаткової літератури, що покликано полегшити роботу 
студентів при пошуку відповідей на поставлені питання. 
         Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос 
України», «Урядовий кур’єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і 
право», газета «Юридичний вісник України» тощо. 

         Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час 
самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим 
навчальним матеріалом, який опрацьовується під час лекційних та семінарських занять. 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ 

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Кримінологічне забезпечення 
діяльності приватних детективів», а також обов’язковою передумовою допуску до 
заліку є виконання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи передбачає 
висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті.  

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем 
юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з 
курсу теорії держави і права або основ держави і права. Відповідь на це питання 
спрямована на засвоєння студентами найважливіших правових категорій. 

 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних 
нормативно-правових актів України, формування знань законодавства. Для відповіді на 
це питання треба опрацювати відповідний нормативно-правовий акт, зрозуміти його 
структуру, ознайомитися з його змістом, виявити його сутність і значення.  

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і 
виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-
правових актів. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами 
найважливіших знань щодо окремих галузей права України і чинного законодавства. 
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Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в 
кожному варіанті контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань 
контрольної роботи студент обов’язково повинен вказати використані нормативні акти і 
літературу. 

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і 
поставлених питань є обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-правових 
актів і літератури. Робота виконується українською мовою. Виконувати контрольну 
роботу слід після ретельного вивчення теоретичного матеріалу і рекомендованих 
нормативно-правових актів, адже без цього неможливо дати обґрунтовані відповіді на 
поставлені питання.  

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 
тижні до терміну складання екзамену. Оцінюється робота за двохбальною системою: 
«зарахована» або «не зарахована». Якщо робота не зарахована, то вона повертається 
студенту з вимогою допрацювати її або виконати знов. 
 

Теми контрольних робіт 
 

1. Поняття криміналістики як науки. 
2. Предмет криміналістики. 
3. Завдання криміналістики і її функції. 
4. Система криміналістики і її зв'язок з іншими науками. 
5. Предмет трасології  
6. Судова фотографія. 
7. Судова кінематографія і відеозапис. 
8. Репродукційна фотографія малюнок.  
9. Об'єкти репродуктивної зйомки, їх класифікація.  
10. Контрастний малюнок та фотографія.  
11. Методи фотографування в невидимих променях.  
12. Інфрачервона фотографія. 
13. Ультрафіолетова фотографія та її використання  
14. Судова фотографія; 
15. Судова кінематографія і відеозапис; 
16. Судова балістика; 
17. Криміналістичне дослідження письма; 
18. Техніко-криміналістичне дослідження документів; 
19. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками;  
20. Кримінальна реєстрація 
 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль. 
До форм поточного контролю належить оцінювання: 
-  рівня знань під час практичних занять; 
-  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за 
мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.  

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх 
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку 
роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). 

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку 
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи 
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок. 

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються 
такі види робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи 
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, 
підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, 
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання контрольних робіт у вигляді, 
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за 
національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»). 

Результат навчальних занять за семестр розраховується як 
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять 
протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної 
групи окремою графою.  

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як 
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, 
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи 
академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або 
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її. 

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед 
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за 
навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи 
помножується на коефіцієнт 10.  

 
Загальна 

кількість балів 
(перед 

підсумковим 
контролем) 

=( ( 

Результат  
навчальних 

занять  
за семестр 

+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
семестр 

)  / 2 ) *10 

 
Підсумковий контроль. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-
накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної 
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях 
обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових книжках. Присутність 
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слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо слухач 
не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник 
ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для 
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної 
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна 
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які використовуються при 
розрахунку успішності слухачів, становить - 50 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих 
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені). 

 

Підсумкові бали  
навчальної 
дисципліни  

= 

Загальна кількість 
балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

+ 
Кількість балів за 

підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку 

«незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання 
підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з кожної 
навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що 
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки 
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не 
більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть 
бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за 
день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не 
ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з 
Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 
балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням 
підсумкового контролю, відраховуються з Університету. 

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час 
поточного контролю (робота на практичних заняттях, виконання самостійних 
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю 
здійснюються відповідно до нижченаведеної таблиці. 
 

Робота під час навчальних 
занять 

Самостійна та індивідуальна 
робота 

Підсумковий 
контроль 

Отримати не менше 4 позитивних 
оцінок 

Підготувати конспект за темою 
самостійної роботи, вирішити 

практичне завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий контроль 

не менше 30 
балів 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 
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90 – 100 Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в 
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 
помилкою. 

82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  
виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, 
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними 
помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні 
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість 
виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі 
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними 
помилками або з однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 
передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі 
з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними 
помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 

(„не зараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, 
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість 
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або 
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до 
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу 
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з 
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 
переробки 

 
 

Питання для самоконтролю  
 

1. Поняття криміналістики як науки. 
2. Предмет криміналістики. 
3. Завдання криміналістики і її функції. 
4. Система криміналістики і її зв'язок з іншими науками. 
5. Предмет трасології  
6. Завдання криміналістичної трасології. 
7. Загальне завдання криміналістичної трасології  
8. Наукові засади криміналістичної трасології.  
9. Система криміналістичної трасології.  
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10. Поняття сліду та його розгляд у криміналістиці.  
11. Поняття сліду в широкому та вузькому сенсі 
12. Судова фотографія. 
13. Судова кінематографія і відеозапис. 
14. Репродукційна фотографія малюнок.  
15. Об'єкти репродуктивної зйомки, їх класифікація.  
16. Контрастний малюнок та фотографія.  
17. Методи фотографування в невидимих променях.  
18. Інфрачервона фотографія. 
19. Ультрафіолетова фотографія та її використання  
20. Судова фотографія; 
21. Судова кінематографія і відеозапис; 
22. Трасологія; 
23. Судова балістика; 
24. Криміналістичне дослідження письма; 
25. Техніко-криміналістичне дослідження документів; 
26. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками;  
27. Кримінальна реєстрація 
28. Оперативно-розшукова діяльність та її форми.  
29. Підрозділи, які проводять оперативно-розшукову діяльність .  
30. Форми та методи оперативно-розшукової діяльності.   
31. Джерела отримання доказів в справах та участь у цій діяльності приватних 

детективів   
32. Система оперативно-розшукової діяльності  
33. Підготовка до проведення оперативно-розшукової діяльності.  
34. Підготовка об'єкта оперативно-розшукової діяльності. 
35. Забезпечення  безпеки приватних детективів, які залучаються до участі в 

оперативно-пошукових заходах та слідчих діях.  
36. Недопущення покладання на приватних детективів повноважень і обов'язків органів 

дізнання та слідства.  
37. Нерозголошення інформації, що представляє собою таємницю слідства. 
38. Джерела отримання доказів в справах.  
39. Система слідчих дій  
40. Підготовка до експертизи.  
41. Підготовка об'єкта дослідження.  
42. Одержання порівняльних зразків (проб) у випадку проведення ідентифікаційної 

експертизи й інших матеріалів.  
43. Визначення послідовності слідчих дій.  
44. Винесення постанови про призначення експертизи. 
45. Основні види експертиз 
46. Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій 
47. Підготовка до експертизи.  
48. Підготовка об'єкта дослідження.  
49. Одержання порівняльних зразків (проб) у випадку проведення ідентифікаційної 

експертизи й інших матеріалів.  
50. Формулювання питань експертові.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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51. Визначення послідовності призначення експертиз і вибір експертної установи або 
експерта.  

52. Винесення постанови про призначення експертизи. 
53. Основні види експертиз 
54. Метод стимулювання при опитуванні. 
55. Роз'яснення співрозмовнику завдання розкриття злочину (в межах допустимого в 

конкретній ситуації) і постановки низки питань, які можуть спонукати опитуваного 
до показаннями.  

56. Метод "зачіпки"  
57. Метод прямого підходу та його використання.  
58. Безпосередній перехід до справи, до постановки необхідного питання, 

вислуховуванню відповіді, прийняттю рішення.  
59. Метод відволікання.  
60. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність. 
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