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Контактна інформація 

викладачів  

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра 

кримінального процесу і криміналістики, 79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 14, ауд. Г-509, тел. (032)  239-47-40  

Береський Ярослав Осипович: berpravn1@gmail.com 

 

  

  

Консультації по курсу 

відбуваються  

Адреса: юридичний факультет, кафедра кримінального процесу і 

криміналістики, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-

509 

Береський Ярослав Осипович: щовівторка, 11.00 - 13.00 год.; 

щоп`ятниці, 11:00–13:00 год. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять можуть 

проводитися за попередньою домовленістю між викладачем та 

студентом. Для погодження часу консультацій поза визначеним 

графіком слід написати на електронну пошту викладача або 

зателефонувати на кафедру. 

Сторінка курсу  http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-procesu-ta- 

kriminalistyky 

Мова викладання  Українська  

  

Політика  

навчальної 

дисципліни  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Всі студенти 

повинні відвідувати лекції і практичні заняття курсу. У випадку 

неможливості відвідати заняття студент повинен інформувати про це  

викладача . Неявка студента на практичне заняття вважається 

академічною заборгованістю, яку той повинен відпрацювати в межах 

затвердженого графіка консультацій у викладача або в інший 

узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у співбесіді з 

студентом з метою перевірки підготовки  ним тих завдань, які 

виносилися на пропущене ним практичне заняття.    
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Вимоги 

академічної 

доброчесності  

Кожен студент повинен самостійно виконувати навчальні завдання, 

завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримуватися норм законодавства 

про авторське право і суміжні права; надавати достовірну 

інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Плагіат, відсутність вказаних джерел інформації, фабрикація, 

фальсифікація, списування та інші передбачені законодавством 

порушення  академічної доброчесності  можуть мати наслідком 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, есе, залік 

тощо). 

 

 

  

Інформація про курс  

        Специфіка курсу полягає, зокрема, у прикладному спрямуванні 

набутих здобувачам вищої освіти знань щодо вміння застосування 

ними новітніх техніко-криміналістичних засобів і методів збирання 

й дослідження доказів, останніх досягнень криміналістичної техніки, 

можливостей комп`ютерної техніки та комп`ютерних технологій, 

автоматизованих баз даних для розслідування певних видів (груп) 

кримінальних правопорушень та ефективного і результативного 

проведення окремих слідчих дій,  передусім слідчого огляду, 

обшуку, слідчого експерименту та інших. Все це обумовлює 

необхідність закріплення студентами здобутих  теоретичних знань у 

процесі практичних занять,  ними навичок щодо застосування 

різноманітних техніко-криміналістичних засобів з метою виявлення, 

фіксації та вилучення слідів, отримання доказової інформації та її 

належного закріплення. Допомогти у всьому цьому і покликаний 

даний курс, який охоплює і лекційний матеріал, і матеріал, 

необхідний для проведення групових практичних занять, а також 

організації  самостійної роботи студентів. Вивчення спецкурсу 

передбачає здобуття студентами певних практичних навичок щодо 

застосування техніко-криміналістичних засобів  і процесуального  

оформлення отриманих результатів. 

 

  

  

  

Коротка анотація 

курсу  

Дисципліна «Криміналістична техніка в діяльності слідчого» є 

дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» для здобуття третього (освітньо - наукового) рівня вищої 

освіти. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мета та завдання 

курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістична 

техніка в діяльності слідчого» є допомогти студентам, як майбутнім 

працівникам органів досудового розслідування, засвоїти можливості 

і порядок використання техніко-криміналістичних засобів для 

підвищенні ефективності  діяльності з розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Основними завданнями  дисципліни «Криміналістична техніка в 

діяльності слідчого» є вивчення та аналіз кримінально-

процесуального законодавства України, підзаконних нормативно-

правових актів, навчальної та монографічної літератури,  отримання 

практичних навичок застосування різноманітних техніко-

криміналістичних засобів і складання процесуальних документів в 

частині перебігу та результатів застосування засобів 

криміналістичної техніки. 

Програмні 

компетентності  

Вміти: 

– аналізувати і правильно застосовувати законодавство про 

підстави і порядок використання науково- технічних 

засобів у кримінальному провадженні; 

– проводити процесуальне оформлення перебігу та 

результатів застосування науково-технічних засобів під 

час проведення слідчих дій; 

– застосовувати комплекти науково-технічних засобів і 

конкретні засоби, які в них містяться, для виявлення, 

фіксації та вилучення слідів і речових доказів; 

– правильно оформляти додатки до протоколів слідчих дій 

(вилучені предмети, сліди, їхні копії та відбитки, 

фотознімки, матеріали відеозапису та ін.); 

– використовувати пошукові технічні засоби (індукційні 

металошукачі, пошукові магніти, щупи, трали, доглядові 

дзеркала та інші) для виявлення захованих знарядь 

вчинення злочину, предметів, отриманих злочинним 

шляхом та інших об`єктів; 

– застосовувати цифровий фотоапарат, відеокамеру для 

фіксації ходу слідчих дій, обстановки на місці їх 

проведення, виявлених слідів і речових доказів; 

               -   застосовувати комп`ютерну техніку  та комп`ютерні                 

технології, зокрема, можливості автоматизованих баз даних в 

процесі розслідування кримінальних правопорушень. 

 



Програмні результати 

навчання  

Після завершення цього курсу здобувач наукового ступеня буде:  

Знати: 

– законодавство про підстави і порядок застосування  засобів 

криміналістичної    техніки у діяльності слідчого; 

–  принципи застосування науково-технічних засобів; 

–  класифікацію науково-технічних засобів; 

            –   комплекти техніко-криміналістичних засобів; 

– можливості техніко-криміналістичних засобів для 

виявлення, фіксації та вилучення слідів ; 

– основні групи пошукових техніко - криміналістичних 

засобів (оптичні, механічні, магнітні, електричні, хімічні, 

індукційні, випромінюючої дії, детектори випромінювань); 

– особливості використання цифрової фотографії, 

відеозапису, комп`ютерної техніки та комп`ютерних 

технологій в роботі слідчого. 

 



Література для 
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Основна література: 
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           2. Гончаренко В.І. Науково-технічні засоби в роботі 

слідчого. К.,1972. 

           3. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в 

следственной практике. К., 1984.  

           4. Інноваційні засади техніко-криміналістичного 

забезпечення  діяльності   органів кримінальної юстиції: 

монографія / кол.авт.: В.Ю. Шепітько, В.А.Журавель, Г.К. 

Авдєєва та ін. ; за ред.. В.Ю. Шепітька, В.А.Журавля. Харків, 

2017. 260с. 

          5. Іщенко А.В., Ієрусалімов  І.О., Удовенко Ж.В.. Теорія і 

практика криміналістичного забезпечення процесу доказування  

           в розслідуванні злочинів. Київ. – 2007. 
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     технических наук в следственной и судебной практике. Киев, 

1979. 

             9. Панов М.І., В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. 

Настільна книга    слідчого [Наук.-практ. видання для 

слідчих і дізнавачів] 2-ге вид., перероб. і доп. – К. Вид. Дім 

«Ін Юре», 2007. 

            10. Цільмак О.М., Користін О.Є., Шантала О.С., Талалай 

Д.В. Криміналістичні засоби та методи розкриття та 

розслідування правопорушень. Підручник.- Одеса, ОДУВС, 

2016. 302 с. 

  

 

 

Додаткова література: 
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Наукові записки НаУКМА. Том 116. Юридичні науки. К., 
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6. Дуфенюк О.М., Ковальська М.Ю. Новітні технології у 
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злочинів // Прикарпатський юридичний вісник.-2015.- 
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національного університету. Серія ПРАВО.-2016.- Випуск 
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Тривалість курсу  90 год. 

Обсяг курсу  Денне відділення та вечірнє відділення: 32 годин аудиторних занять. З 

них 16 годин лекцій, 16 години практичних занять, окрім цього, 58 

годин самостійної роботи. 

Заочне відділення: 12 годин аудиторних занять. З них 8 годин лекцій, 

4 години практичних занять, окрім цього, 78 годин самостійної 

роботи.  

Ключові слова  Криміналістична техніка, техніко-криміналістичні засоби, досудове 

розслідування, слідчий. 

Формат курсу  Очний /заочний/ 

Форми і види 

навчальних занять  

Проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних 

завдань (есе) та консультації для кращого розуміння тем. 

Зміст дисципліни за темами  

Лекція 1  Поняття  засобів криміналістичної техніки, які застосовуються в 

діяльності слідчого та загальні питання їх застосування. Практичне заняття 1  

Лекція 2  Класифікація науково-технічних засобів, які використовуються 

слідчим в  кримінальному провадженні. Комплекти техніко-

криміналістичних засобів, які використовуються в діяльності 

слідчого. Спеціалізовані (пересувні) криміналістичні лабораторії. 

Практичне заняття 2  

Лекція 3  Засоби для виявлення (пошуку) та попереднього дослідження  слідів 

(рук, ніг, зубів, знарядь зламу, транспортних засобів, слідів підробок 

документів, слідів пострілу), біологічних слідів  та мікрочастинок.  

Засоби для експрес-аналізу певних речовин і матеріалів. 

Практичне заняття 3  

Лекція 4  Засоби, які застосовуються  для фіксації та вилучення слідів та  різних 

об`єктів. Технічні засоби попередження (профілактики) кримінальних 

правопорушень. 
Практичне заняття 4  

Лекція 5  Техніко-криміналістичні засоби пошукового призначення, їх 

класифікація. Пошукові оптичні, механічні, магнітні засоби.  

 

 

Практичне заняття 5 

 Лекція 6 

Практичне заняття 6  

Пошукові засоби електричної, індукційної,  хімічної, випромінюючої 

дії. Детектори випромінювань.  

 

Лекція 7  Використання у роботі слідчого  цифрової  фотозйомки, відеозапису 

та можливостей комп`ютерних технологій. Практичне заняття 7  

Лекція 8  Процесуальне оформлення перебігу та результатів застосування 

науково-технічних засобів у кримінальному провадженні. Оцінка  

матеріалів, одержаних за допомогою технічних засобів 
Практичне заняття 8  

Підсумковий 

контроль, форма  

Залік в кінці семестру виставляється за результатами поточної 

успішності. 

 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Кримінальне право України», «Кримінальне 

процесуальне право України»,  «Криміналістика», «Кримінологія», 

«Юридична психологія», «Судова медицина», «Судова психіатрія» 

достатніх для сприйняття категоріального апарату, що 

використовується у вивчені начального матеріалу в рамках 

дисципліни «Криміналістична техніка в діяльності слідчого», 

розуміння законодавчих джерел, наукової доктрини, слідчої та судової 



практики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися 

під час викладання 

курсу  

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають 

використанню методи, спрямовані на те, щоб викликати інтерес 

студентів до навчального матеріалу, стимулювати їхню активну 

розумову діяльність, а також привити їм навиків щодо практичного 

застосування комплектів техніко-криміналістичних засобів, а також 

окремих засобів криміналістичної техніки в процесі проведення 

окремих слідчих дій. Також будуть використовуватись певні методи 

пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню 

наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, 

виконання практичних завдань, а також індивідуальних завдань у 

формі есе. 

Під час практичних занять забезпечується постановка проблем у 

сфері криміналістичної техніки, застосування техніко-

криміналістичних засобів на стадії  досудового розслідування.  На 

практичних заняттях викладач звертає увагу студентів на певні 

дискусійні питання, організовує їх обговорення, стимулюючи 

активність студентів і заохочуючи їх до формулювання власної позиції 

щодо спірних аспектів та наведення відповідних аргументів. 

Студентам також прививаються  практичні навички щодо 

застосування конкретних техніко-криміналістичних засобів для 

вирішення певних завдань розслідування - виявлення, фіксації та 

вилучення слідів (рук, ніг, транспортних засобів та ін.), пошуку і 

виявлення знарядь вчинення злочину, захованих предметів і 

документів і т.п., проведення попереднього дослідження різних 

речовин і матеріалів ( наприклад,  встановлення можливої наявності 

крові у слідах з допомогою  індикаторів і тестів). Індивідуальні 

завдання покликані  вирішити завдання, пов`язані з  доктринальним, 

правовим і прикладним аналізом відповідних аспектів слідчої 

діяльності та використання  знань щодо застосування засобів 

криміналістичної техніки у ході проведення окремих слідчих дій. 

Вирішення завдання відбувається в усній ,  письмовій формах, а також 

у формі практичного застосування певних техніко-криміналістичних 

засобів з  демонстрацією власного варіанту дій по їх застосуванню   

стосовно конкретної ситуації досудового розслідування. 

Необхідне 

обладнання  

Студенти використовують комплекти техніко-криміналістичних 

засобів виробництва ПКФ “Інжен”, підприємства “Крімтех”, ТОВ 

НВК “Експерт”, НВП “Експертні системи”, оптичні засоби (лупа 

криміналістична з підсвіткою, лупа багатофункційна, доглядові 

дзеркала), засоби пошукового призначення (щупи, трали, індукційні 

металошукачі, ультрафіолетові освітлювачі, електронно-оптичні 

перетворювачі), програмне забезпечення (програма фоторобот, 

криміналістичне дослідження документів) під час проведення 

практичних занять. Також студенти переглядають навчальні 

відеофільми, які стосуються прийомів  застосування техніко-

криміналістичних засобів на стадії досудового розслідування 

кримінальних проваджень. 



  

  

  

  

  

Критерії 

оцінювання   

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття, індивідуальні завдання: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 50 балів;  

• контрольні заміри : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 50 балів;  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни «Криміналістична техніка в діяльності слідчого», 

оцінюють за рейтинговою системою. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення 

поточного контролю під час навчальних занять визначаються 

кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, 

проведення контрольних робіт, виконання практичних завдань, 

пов`язаних із застосуванням техніко-криміналістичних засобів та 

процесуальним оформленням його ходу та результатів, оцінювання 

виконання домашніх самостійних завдань.  

Письмові роботи: Формою поточного контролю знань також є 

підготовка студентом есе на задану тему.  Есе виконується у письмовій 

формі та підлягає презентації і обговоренню. Воно може бути оцінене 

максимально у 50 балів. Студент, який не підготував есе або 

презентував його незадовільно зобов’язаний підготувати інше есе. 

Критеріями перевірки есе є правильне, чітке, логічне, послідовне 

висвітлення всіх питань, аналіз наукових підходів, наведення 

відповідної аргументації. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок з дисципліни 

“Криміналістична техніка в діяльності слідчого” для студентів є залік, 

який виставляється із урахуванням поточної успішності та оцінки за 

підготовлене есе. 

  Оцінювання поточної успішності:  
 Поточна успішність та підготовлені студентами есе 

оцінюються за 50-бальною шкалою:  

Відмінно (50) 

Добре (40; 45) 

Задовільно (26; 31) 

Незадовільно (0) 

Критерії оцінювання при виставленні заліку: 

90-100 балів (відмінно)   

81-89 балів (добре)  

71-80 балів (добре)  

61-70 балів (достатньо)  

51-60 балів (задовільно)  

0-51 балів (незадовільно)  

 

90-100 балів, 50 балів за поточну успішність (відмінно) - 

виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі 

питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової 

практики та спеціальної літератури. Проявив уміння застосування 

набуті знання до конкретних суспільних ситуацій та здібності аналізу 

джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів, 45 балів за поточну успішність (дуже добре) - 

виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну 



відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів, 40 балів за поточну успішність (добре) - 

виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не 

на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах 

вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 

не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи 

інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його 

відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів, 31 бал за поточну успішність (задовільно) - 

виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на 

питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із 

рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів, 26 балів за поточну успішність (достатньо) - 

виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді 

на питання контрольних завдань та не може назвати джерела 

інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів, 0 балів за поточну успішність (незадовільно) - 

виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях 

основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

юридичною літературою з дисципліни. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, а також 

бали, одержані за есе. При виставленні балів  обов’язково 

враховуються присутність студента  на заняттях та його активність  

під час практичного заняття та обговорення есе; наявність  пропусків 

та запізнень на заняття; порушення дисципліни під час заняття, 

користування мобільними пристроями під час заняття з метою не 

пов’язаною з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання письмових завдань і т. ін. Критеріями оцінювання роботи 

студента на практичних заняттях є аргументованість наукової, 

правової позиції та її відповідність чинному законодавству;  здатність  

аналізувати наукові та правові позиції, висловлені іншими студентами; 

уміння застосовувати на практиці техніко-криміналістичні засоби і 

правильно відображати це в процесуальних документах. 

 

 

 

  

  


