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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Криміналістика 
Викладач (-і) Круль Святослав Михайлович, к.ю.н. доцент кафедри 

кримінального права   
Кадук Світлана Володимирівна, к.ю.н. доцент кафедри 
кримінального права   

Контактний телефон 
викладача 

Круль Святослав Михайлович (0342) 59-61-34 
Кадук Світлана Володимирівна (0342) 59-61-34 
 

E-mail викладача Круль Святослав Михайлович sviatoslav.krul@pnu.edu.ua  
Кадук Світлана Володимирівна svitlana.kaduk@pnu.edu.ua 
 

Формат дисципліни Очний 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 
Посилання на сайт 
дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 
індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 
інформаційному стенді та сайті кафедри 
https://kkp.pnu.edu.ua/графік-індивідуальної-роботи-з-студе/ 
Також можливі консультації шляхом листування через 
електронну пошту, зокрема, що стосується погодження планів 
та змісту курсових робіт, індивідуальних науково-дослідних 
завдань.  
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є набуття студентами необхідних знань 
та вивчення теоретичних положень, що стосуються основних кримінальних 
процесуальних  відносин при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи криміналістики. 
2. Криміналістична техніка. 
3. Криміналістична тактика. 
4. Криміналістична методика. 
Криміналістика є єдиною юридичною наукою, яка за допомогою даних 

найрізноманітніших наук і вироблених на основі цих наук і юридичної практики 
теоретико-прикладних узагальнень здійснює пізнання відображених у навколишньому 
середовищі фактів минулого для одержання підстав прийняття обґрунтованих 
юридичних рішень. У самому загальному вигляді головним завданням цієї специфічної 
науки називають криміналістичне забезпечення боротьби зі злочинністю відповідними 
потребам практики засобами, прийомами і методами отримання доказової інформації. 

Основними джерелами цієї науки виступають Кримінальний процесуальний кодекс 
України, Кримінальний кодекс України, Закони України «Про національну поліцію», 
«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про судову експертизу», «Про прокуратуру». 

Криміналістика є системою багатогранних знань, які використовуються у різних 
сферах суспільного життя. Адекватне розуміння предмету криміналістики має 
принципове значення, тому що в його визначенні конкретизовано ту ділянку 
об’єктивної дійсності, яка складає змістовну основу власне цієї галузі знань. Експерт-
криміналіст  зобов’язаний провести усі необхідні експертизи, що допомагають знайти 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kkp.pnu.edu.ua/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5/


злочинця. Саме він першим з оперативної групи входить у пограбовану квартиру або на 
місце вбивства: фотографує, знімає відбитки пальців, оглядає, упаковує всі речові 
докази. По знайденій волосині криміналіст зможе визначити групу крові, стать і вік 
його власника. По сліду від кулі - з якої зброї і як стріляли. По відбитках шин - марку 
автомобіля, по почерку - автора листа тощо. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  
Метою викладення навчальної дисципліни «Криміналістика» є засвоєння базових 

теоретичних положень криміналістики, оволодіння практичними навичками, які 
необхідні для виявлення, розкриття та розслідування злочинів, отримання доказової 
інформації під час розслідування кримінальних правопорушень та провадження 
окремих слідчих дій. 

Основними цілями вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» передбачає 
засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь з використання криміналістичних 
засобів і методів для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Загальні компетентності: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, пов’язаної 
з тактикою та методикою розкриття і розслідування злочинів. 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
Навички використання інформаційних і комунікативних технологій у сфері, пов’язаній з 
тактикою та методикою розкриття і розслідування злочинів. 
Здатність вчитися і оволідати сучасними знаннями у сфері, пов’язаній з тактикою та 
методикою розкриття і розслідування злочинів. 
Здатність працювати в команді. 
Фахові компетентності: 
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності, пов’язаній з тактикою та методикою розкриття і 
розслідування злочинів. 
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування, що стосуються 
діяльності, пов’язаної з тактикою та методикою розкриття і розслідування злочинів. 
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 
правового характеру і значення. 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 22 
семінарські заняття / 
практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 50 
Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

7 081 Право 4 вибірковий 
Тематика курсу 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Теоретичні основи криміналістики  
Тема № 1. Предмет, завдання, система та методи 2 2 2 



криміналістики. Криміналістична ідентифікація  
та діагностика 

Модуль ІІ. Криміналістична техніка 
Тема № 2. Загальні положення криміналістичної техніки. 
Основи трасології 

2 4 4 

Тема №5.Основи криміналістичного зброєзнавства 2 2 4 
Тема №6. Криміналістичне документознавство 2 2 4 
Тема №7. Основи криміналістичної габітоскопії 
Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування 
злочинів 

2  2 

Модуль ІІІ. Криміналістична тактика 
Тема № 9. Загальні положення криміналістичної тактики. 
Криміналістична тактика огляду та обшуку 

2 2 4 

Тема № 11. Криміналістична тактика допиту 2 2 4 
Тема № 12. Криміналістична тактика пред’явлення для 
впізнання 

2 
 

2 2 

Тема № 13. Криміналістична тактика проведення слідчого 
експерименту. Тактика призначення експертиз 

2 
 

 4 

Модуль ІV. Криміналістична методика 
Тема № 14. Загальні положення методики розслідування 
окремих видів і груп кримінальних правопорушень 

1  4 

Тема № 15. Основи методик розслідування вбивств 1  4 
Тема № 16. Основи методик розслідування кримінальних 
правопорушень вчинених організованими групами 

1  4 

Тема № 17. Основи методик розслідування дорожньо-
транспортних пригод 

1 2 4 

Тема № 18. Основи методик розслідування тероризму   4 
ЗАГ.: 22 18 50 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна 
система 

оцінювання 
курсу 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 
навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 
Положення про порядок організації навчального процесу та 
оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 
юридичному інституті Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного 
інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 
Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол 
№ 5 від 28 лютого  2017 р.) – текст розміщений на інформаційному 
стенді та сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/організація-
навчального-процесу/. 

Вимоги до 
письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 
студентами одної письмової модульної контрольної роботи. Робота 
виконується на 17 лабораторному занятті та охоплює чотири розділи 
криміналістики 

На контрольну виноситься 1 описове завдання, яке оцінюється в 8 
балів, 1 практичне завдання, яке оцінюється в 8 балів, 2 
термінологічних питання, які оцінюються по 2 бали. Максимальний 
бал за контрольну становить 20.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/


можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 
лабораторного заняття. Види, приклади підготовки та критерії 
оцінювання індивідуальних завдань знаходяться на кафедрі та 
розміщені на сайті кафедри https://kkp.pnu.edu.ua/денна-форма-2 

Семінарські 
заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 
4.4.3.3 Положення про порядок організації навчального процесу та 
оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 
юридичному інституті Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника  

Умови допуску 
до 

підсумкового 
контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 
допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 
порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 
студентів у навчально-науковому юридичному інституті 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника  

7. Політика курсу 
Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 
письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, лабораторних робіт на 
занятті, письмових тестових завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання 
(перелік міститься в Методичних вказівках і завданнях для підготовки до семінарських 
(практичних) занять), а також додаткових письмових індивідуальних завдань, курсових 
робіт (за вибором студента) – Методичні вказівки розміщені на сайті кафедри 
https://kkp.pnu.edu.ua/денна-форма-2 
https://kkp.pnu.edu.ua/тематика-курсових-та-магістерських-р/. 

Академічна доброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 
запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і лабораторні заняття курсу.  
Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 
впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 
поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 
які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 
керівник курсу віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу студента (п. 5.1.2 
Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 
студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника https://law.pnu.edu.ua/організація-
навчального-процесу/).  

8. Рекомендована література 
1. Шепітько В. Ю. Криміналістика : підручник / [Шепітько В. Ю. та ін.] ; за ред. д-ра 
юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. прав. наук України В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. 5-те вид., перероб. та допов. Київ : Ін Юре, 2016. 632, 
2. Кір’яков В. В., Маковецька Н. Є. Криміналістика : навч. посіб. / В. В. Кір’яков, Н. Є. 
Маковецька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : ЛьвДУВС, 2015. 407 с. 
3. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів 
злочинів : навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. Київ : ЦУЛ, 2013. 277 с. 
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