НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК27 «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ»
ОПП«Безпека державного кордону»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону
Форма навчання: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Основи кримінального права, процесу та криміналістики» , є обов’язковою для вивчення ОПП «Безпека
державного кордону». Вивчається протягом 7-го семестру на кафедрі Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни, є формування у курсантів та слухачів науково обґрунтованих уявлень про основні
інститути кримінального права, особливості кваліфікації злочинів, зокрема тих, протидія яким покладена на ДПСУ, місце ДПСУ в системі
суб’єктів запобігання транскордонній злочинності; сучасний стан злочинності в Україні, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про
особистість злочинця, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і окремими її видами; прищеплення навичок самостійного
комплексного аналізу криміногенної ситуації на кордоні, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів, а також
опанування курсантами питань, пов`язаних з виконанням функцій Державної прикордонної служби України у сфері кримінального
судочинства, відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України, а також теоретичних основ криміналістики та
формування у них практичних навичок: при роботі з криміналістичною технікою; здійсненні слідчих дій за письмовими дорученнями
слідчого (прокурора) при розслідуванні злочинів та формування у них практичних навичок із методики розслідування злочинів, пов’язаних
із порушенням державного кордону, відповідно до Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України та Концепції інтегрованого
управління кордонами. Метою вивчення цієї навчальної дисципліни також є підвищення правової культури курсантів Національної академії
Державної прикордонної служби України та ерудиції майбутніх-офіцерів прикордонників, формування впевненості у благонадійності
правової системи, ідей справедливості правосуддя, відданості ідеям істини, добра, законності, почуття відповідальності перед суспільством,
державою і людиною, звички сумлінного виконання приписів законів.
Основне завдання навчальної дисципліни – ознайомлення курсантів з новітніми науковими та практичними досягненнями у сфері
боротьби зі злочинністю і окремими її видами; створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;
закріплення на семінарських заняттях знань про основні інститути кримінального права, правила кваліфікації транскордонних злочинів,
заходи боротьби зі злочинністю, розвиток навичок та вмінь комплексного аналізу локальної кримінальної ситуації, прогнозування та
програмування боротьби з окремими видами злочинності; розгляд основних положень вивчення та здійснення кримінального судочинства
органів досудового розслідування та практики застосування норм кримінального процесуального права, а також вивчення основних
положень методологічних засад криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики.
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати: предмет та принципи кримінального законодавства, його систему; підстави кримінальної відповідальності;
основні інститути кримінального права; систему та види кримінальних покарань, умови та порядок їх застосування; види окремих злочинів
та їх склад; правового регулювання у сфері механізму забезпечення співпраці у протидії транскордонній і транснаціональній злочинності;
правила кваліфікації злочинів, основні положення кримінології, особливості дослідження злочинності та її показників; причини та умови
злочинності; характеристику особи злочинця; окремі види злочинності та особливості боротьби з ними; особливості профілактики
злочинності у сфері військової та службової діяльності; загальні положення кримінально-процесуальної діяльності; процесуальні функції
суб’єктів кримінального процесу; поняття, види та завдання кримінально-процесуальної діяльності органів охорони державного кордону;
кримінально-процесуальні функції та правовий статус оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України; питання
організації та кримінально-процесуального провадження в органах Державної прикордонної служби України; основні положення

організаційних та-процесуальних правовідносин оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України з іншими
правоохоронними органами, слідчим, прокурором та судом в рамках інтегрованого управління кордонами; теоретичні та методологічні
засади криміналістики; теоретичні основи використання криміналістичної техніки при здійсненні слідчих дій за письмовими дорученнями
слідчого (прокурора); основні положення тактики слідчих дій; основи методики розслідування злочинів.
вміти:
орієнтуватися в системі кримінального законодавства; тлумачити чинне кримінальне законодавство; кваліфікувати злочин; визначати вид
покарання; правильно оцінювати застосування умовного засудження та умовно-дострокового звільнення; обчислювати строки давності та
погашення судимості; проводити кримінологічне вивчення злочинності та особи злочинця; застосовувати кримінологічні знання при
проведенні аналізу стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності; тлумачити та застосовувати кримінальне
процесуальне законодавство України; здійснювати провадження по кримінальних справах, у тому числі про злочини, пов’язані з
порушеннями державного кордону України, здійснювати слідчі (розшукові) дії в кримінальному проваджені за письмовим дорученням
слідчого, прокурора; застосовувати досягнення криміналістичної техніки при здійсненні слідчих дій письмовими дорученнями слідчого у
ході розслідування злочинів; проведенні фотографування об’єктів криміналістичного дослідження; виявленні, фіксації, вилученні та
дослідженні слідів людини, транспортних засобів та інших слідів; огляді та дослідженні предметів та знарядь злочину; виявленні ознак
підробок документів та письма; застосовувати тактичні рекомендації при проведенні слідчих дій оперативними підрозділами органів ДПС
України під час огляду місця події; допиту та одночасного допиту; пред’явленні для впізнання, обшуку.
ознайомитись:
з постановами Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства; зі станом судової практики;
із станом та кримінологічними показниками злочинності; повноваженнями Держприкордонслужби, інших правоохоронних органів у сфері
застосування кримінального законодавства; з загальними положеннями порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій та
перспективами розвитку кримінально-процесуального законодавства щодо регулювання проведення досудового розслідування в рамках
інтегрованого управління кордонами; із особливостями початкового етапу кримінального провадження у справах, пов’язаних із незаконним
переправленням осіб через державний кордон.
ВИКЛАДАЧІ:
Старший виладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності кандидат психологічних наук, підполковник юстиції
Тетяна ДЕРЕВ’ЯНКО, e-mail: derevyanko.tet@gmail.com.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Основи оперативно-розшукової діяльності
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії академії.
ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Семестр

7

Всього

4
4
120
120
8
8
12
12

лабораторні заняття

12
12
4
4

Усього
реферат
конспект з теми

4
4
40
40
10
10
30
30
40
40

Індивідуальна робота

+

Основні методи навчання: МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН 1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 2.1, МН 3.1 МН 3.2, МН 4.4.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК 1.1, МК 1.3, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК3.3, МК 4.1, МК4.3;
МК4.4.
Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

модульний контроль

контрольна робота

курсова робота

розрахункове завдання

Аудиторна робота
переклад текстів

підсумковий контроль

модульний контроль

індивідуальні заняття

контрольна робота

рольові ігри

семінари

практичні заняття

групові вправи

групові заняття

40
40

лекції

Усього аудиторних
занять

Загальна

Кількість кредитів ECTS

Курс

4
Кількість годин
Форми
підсумкового
контролю

+
+

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-1

МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 2.8, МК
3.1, МК3.3, МК 4.1, МК4.3; МК4.4.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності спеціальності

ФК-1

МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК
Здатність застосовувати правові засади функціонування держави і основи
2.8, МК 3.1, МК3.3, МК 4.1, МК4.3;
законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав людини для
МК4.4.
забезпечення національної безпеки України, безпеки державного кордону, збройної
боротьби та захисту демократичних цінностей.

ФК-6

Здатність збирати, обробляти, оцінювати й аналізувати інформацію з різних джерел,
використовувати методи обробки інформації, профілювання ризиків, кримінального
аналізу та криміналістики, використовувати спеціалізоване програмне забезпечення
для оцінки обстановки, прийняття рішень та оцінки ефективності застосування
підрозділів.
Здатність організовувати систему охорони державного кордону на ділянці
відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури
прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативно-технічні
заходи та слідчі дії, заходи примусу, здійснювати провадження в справах про
адміністративні правопорушення, використовувати штатне озброєння, обладнання,
технічні та транспортні засоби для виконання завдань з охорони державного
кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних нарядів.

ФК-9

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ
Шифр
ПРН-2

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ,

Компетентність

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

ТА

МК 1.4, МК 2.1, МК 2.8, МК 3.1,
МК3.3, МК 4.1, МК4.4.

МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК
3.1, МК3.3, МК 4.1, МК4.3; МК4.4.

КОНТРОЛЬ

Методи навчання

Знати правові засади функціонування держави і МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН

РІВНЯ

ЇХ

ДОСЯГНЕННЯ

Оцінювання
МК 1.1, МК 1.3, МК 1.4, МК 2.1, МК

Шифр

ПРН-3

ПРН-5

Компетентність
системи
забезпечення
національної
безпеки
України; структуру сектору національної безпеки та
оборони держави, особливості функціонування і
взаємодії його складових; основи діяльності та
структури міжнародних і національних організацій у
сфері міжнародних відносин та безпеки державних
кордонів в умовах інтеграційних процесів.
Розуміти тактику дій злочинців та організованих
злочинних угруповань, способи вчинення злочинів;
тактику дій підрозділів противника.
Застосовувати
і
виконувати
положення
нормативно-правових актів з прикордонних питань
у службовій діяльності.

Методи навчання

Оцінювання

1.4, МН 1.6, МН 1.7

2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК3.3, МК 4.1,
МК4.3

МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН
1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 4.4.

МК 1.1, МК 1.3, МК 1.4, МК 2.1, МК
2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК3.3, МК 4.1,
МК4.3; МК4.4.
МК 1.1, МК 1.3, МК 1.4, МК 2.1, МК
2.4, МК 2.8, МК3.3, МК 4.1, МК4.4.

МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН
1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 2.1,
МН 3.1 МН 3.2, МН 4.4.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми

1
2

Найменування теми

Поняття кримінального права,
кримінальної відповідальності та її
підстави
Загальна характеристика обставин, що
виключають злочинність діяння

4

Проблемні питання кримінально-правової
кваліфікації злочинів, пов’язаних із
порушенням законодавства про державний
кордон
Особливості кваліфікації військових
злочинів

5

Загальні положення кримінальнопроцесуального права

3

6
7
8
9
10

Заходи забезпечення кримінального
провадження
Загальні положення досудового
розслідування
Слідчі (розшукові) дії
Теоретичні та методологічні засади
криміналістики
Криміналістична техніка

Диференційований залік

Номери, вид занять та кількість
годин
1
2
3
4
5
6

Місяц
і

9

Л2

Номери тем, занять та кількість
годин
1/1Л(2); 2/1Л(2); 2/2Пз(2); 3/1Гз(2);

Л2

Пз2

10

3/2Пз(2); 4/1Гз(2); 5/1Л(2); 6/1Гз(2);
6/2Пз(2); 7/1Л(2);

Гз2

Пз2

11

7/2Пз(2); 8/1Гз(2); 9/1Гз(2); 10/1Гз(2);
10/2Лз(2);

Гз2

12

Л2
Гз2

Пз2

Л2

Пз2

Гз2
Гз2
Гз2
Дз4

Лз2

Пз2

Пз2

Лз2

10/3Пз(2); 10/4Пз(2); 10/5Лз(2); Дз(4);

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
Теми

№
заняття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

16

1

Найменування тем і навчальних питань

Поняття кримінального права, кримінальної відповідальності та її підстави
Поняття кримінального права та закону про кримінальну відповідальність.
Поняття злочину
1. Поняття кримінального права.
2. Поняття злочину та його ознаки, класифікація злочинів. Відмінність злочину від
інших правопорушень.
3. Поняття і значення складу злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Види
складів злочинів.

Лекція

2

Індивідуальна
робота

10

Написання реферату згідно тематики

4

1. Поняття кримінального права. Завдання, принципи, система та наука кримінального
права.
2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі, часі. Зворотна дія
закону про кримінальну відповідальність у часі.

10

Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння

Лекці

2

Обставини, що виключають суспільну небезпечність та протиправність
(злочинність) діяння.
1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.
2. Необхідна оборона. Затримання особи, яка вчинила злочин. Крайня необхідність.
Інші обставини, що виключають злочинність діяння.

Індивідуальна
робота

4

1

Самостійна
робота

2
1

Самостійна
робота

4

Конспект з теми 2
1. Види стадій злочину. Закінчений та незакінчений злочин і його види.
2. Добровільна відмова від вчинення злочину
3. Поняття, ознаки, форми співучасті. Види співучасників.
1. Спеціальні питанні відповідальності за співучасть. Причетність до злочину.

Література

1.16 - с. 3-9;
1.17 - с с. 9-45;
2.1 - с. 3-7
2.2 - с. 3-77;
3.23 - с. 11-27;

1.16 - с. 16-20;
1.29 - с. 33-35
1.17 - с. 115-130;
2.1 - с. 72-85;
2.2 - с. 247-281;
3.23 -с. 57-66;

№
Теми

№
заняття

2

Види
навчальних
занять,
завдань

Практичне

3

Кількість
годин

Найменування тем і навчальних питань

2

Види обставин, що виключають злочинність діяння
1. Поняття та ознаки обставин, що виключають злочинність діяння
2. Необхідна оборона. Уявна оборона.
3. Затримання особи, що вчинила злочин.
4. Крайня необхідність.
5. Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння,
передбачених ст. ст. 40 – 43 КК України.

10

Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації злочинів,
пов’язаних із порушенням законодавства про державний кордон

1

Групове

Самостійна
робота

2

Практичне

Індивідуальна
робота

4

2

4

2

4
8

Поняття та ознаки злочинів, пов’язаних з порушенням законодавства про
державний кордон
1. Поняття злочинів у сфері недоторканності державних кордонів та їх кримінальноправова характеристика
1. Кваліфікація контрабанди.
1. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим
становищем.
2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя.
Питання кваліфікації злочинів, які посягають на недоторканість державного
кордону. Особливості кримінально-правової кваліфікації контрабанди.
1. Кваліфікація незаконного переправлення осіб через державний кордон України
2. Кримінально-правова характеристика порушення порядку в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332-1 КК України)
3. Питання кваліфікації контрабанди за ст. 201 КК України.
4. Особливості предмета контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів.
5. Спільні та відмінні риси контрабанди за ст. 201 та 305 КК України.

Література

1.16 - с.63-65,39
1.17 – с.502,814-853
1.23.; 1.24.;
2.1 - с. 153-170;
3.39 - с.182-187
2.3. –с.С.345-358,
3.4 -с.242-244

Конспект з теми 3
Особливості кваліфікації військових злочинів

1.16 .- с. 76-81

№
Теми

№
заняття

1

Види
навчальних
занять,
завдань

Групове

Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

Кількість
годин

2

4

4

Найменування тем і навчальних питань

Заняття 1. Поняття, ознаки та система військових злочинів. Заняття 3.
Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на встановлений
порядок несення спеціальних видів військової служби.
1. Поняття, ознаки військового злочину.
2. Порушення правил вартової служби чи патрулювання.
3. Кваліфікація порушення правил несення прикордонної служби.
4. Порушення правил несення бойового чергування. Порушення статутних
правил внутрішньої служби.
Конспект з теми 4

Загальні положення кримінально-процесуального права

Лекція

2

Заходи забезпечення кримінального провадження та підстави їх застосування
1. Види заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Запобіжні заходи, поняття та підстави їх застосування
3. Затримання особи, як тимчасовий запобіжний захід

Самостійна
робота

4

1

1. Поняття, система та чинність кримінально-процесуального законодавства України.
1. Поняття, система та повноваження суб’єктів кримінального процесу.

Конспект з теми 5
Індивідуальна
робота

4

1.17- с. 976-1070
2.1 - с. 226241;248-253
2.3 – с..442-473;

1. Особливі ознаки військових злочинів.
2. Сутність суб’єкта військових злочинів.
3. Питання початку та кінця військової служби.
4. Збори військовозобов’язаних.
5. Особливості об’єктивної сторони військових злочинів.
6. Співучасть у військових злочинах.
7. Відповідальність за злочини, що посягають на встановлений порядок несення
певних видів військової служби.
8. Особливості кваліфікації злочинів відповідальність за які передбачена
міжнародними конвенціями

10

5

Література

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.11; 2.1- с. 5685; 2.2 - с. 17-26,
83-92; 3.1 - с.5-110

№
Теми

№
заняття

Види
навчальних
занять,
завдань

6
Групове

Кількість
годин

Найменування тем і навчальних питань

12

Заходи забезпечення кримінального провадження

2

Заходи забезпечення кримінального провадження та підстави їх застосування
4. Види заходів забезпечення кримінального провадження.
5. Запобіжні заходи, поняття та підстави їх застосування
6. Затримання особи, як тимчасовий запобіжний захід
1. Особисте зобов’язання, як запобіжний захід
2. Затримання підозрюваного
3. Взяття під варту: поняття, підстави та порядок обрання, строки
4. Домашній арешт
5. Застава як захід забезпечення кримінального провадження
1. Привід як захід процесуального примусу

1

Самостійна
робота

4

Індивідуальна
робота

4

Конспект з теми 6

2

Затримання підозрюваного
1. Порядок затримання осіб у пунктах пропуску через державний кордон України,
стосовно яких є доручення правоохоронних органів.
2. Затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину в порядку 11т.. 208 КПК
України.
3. Оформлення протоколу затримання підозрюваного у вчиненні злочину.

12

Загальні положення досудового розслідування

2

Основні положення досудового розслідування
1. Поняття і завдання стадії досудового розслідування
2. Форми досудового розслідування
3. Поняття та види умов провадження досудового розслідування

4

Конспект з теми 7

2

Досудове слідство як одна із форм досудового розслідування
1. Основні умови провадження досудового розслідування.
2. Зупинення та закінчення досудового розслідування.
1. Дотримання правил про підслідність
2. Дотримання строків досудового розслідування
3. Забезпечення прав учасників досудового розслідування

2

Практичн
е заняття

7
1

Лекція

Індивідуальна
робота
2

Практичн
е заняття

Самостійна
робота

4

Література

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.11; 2.1- с. 5685; 2.2 - с. 109-151;
3.2 - с.2-61

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.11; 2.1- с. 5685; 2.2 - с.161-163,
3.4 -с. 13.

№
Теми

№
заняття

Види
навчальних
занять,
завдань

8
1

Групове

Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

9
Групове

Кількість
годин

10

Слідчі (розшукові) дії

2

Заняття 1. Поняття та система слідчих (розшукових) дій
1. Поняття та види слідчих (розшукових) дій та порядок їх проведення
2. Слідчі (розшукові) дії
3. Негласні слідчі (розшукові) дії

4

Конспект з теми 8

4

1. Слідчі дії які проводяться до початку кримінального провадження
2. Допит, пред’явлення для впізнання неповнолітнього
3. Обшук у жилому приміщенні.

10

Теоретичні та методологічні засади криміналістики

2

Криміналістика як галузь наукового пізнання
1. Поняття, об`єкт та предмет криміналістики.
2. Завдання та система криміналістики.
3. Природа криміналістики. Її взаємозв`язок з іншими галузями знань.

4

Конспект з теми 9

4

Засади криміналістики
1. Поняття та система криміналістики.
2. Сутність криміналістичної методології та класифікація криміналістичних методів.
3. Криміналістика в системі наук.

24

Криміналістична техніка

2

Загальні положення криміналістичної техніки
1. Поняття, система та завдання криміналістичної техніки.
2. Правові засади використання криміналістичної техніки.
3.Техніко-криміналістичне забезпечення органів ДПС України.

4

Конспект з теми 10

4

Криміналістична фотографія, відео та звукозапис
1. Поняття криміналістичної фотографії та її система.
2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки.
3. Поняття та методи дослідницької фотозйомки.
4. Судовий відео та звукозапис.

1
Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

10
Групове

1
Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

Найменування тем і навчальних питань

Література

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.11; 2.1- с. 5685; 2.2 - с.161-163,
3.4 -с. 13.

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.11; 2.1- с. 5685; 2.2 - с.161-163,
3.4 -с. 13.

1.3; 2.3 с. 55-84
2.4 - с. 32-41
2.5 - с. 61-62
3.8 - с. 4-53

№
Теми

№
заняття

Види
навчальних
занять,
завдань

2

Лабораторне
заняття

3

Практичн
е заняття

Кількість
годин

2

Судова фотографія
1. Проведення фотозйомки місця події.
2. Складання фототаблиці.

2

Порядок виявлення, фіксації та вилучення слідів в ході проведення огляду місця
події за дорученням слідчого (прокурора).
1. Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження слідів ніг людини.
2. Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження слідів рук людини.
3. Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження слідів транспортних засобів.
Поняття та класифікація техніко-криміналістичних засобів
1. Поняття трасології.
2. Сліди в трасології та механізм слідоутворення.
3. Поняття, предмет та завдання криміналістичного документознавства.
4. Поняття та методика криміналістичного дослідження письма.
5. Ідентифікаційні ознаки письма.
Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження слідів
1. Проведення огляду та дослідження доріжки слідів людини.
2. Виготовлення гіпсового зліпку.
3. Складання протоколу огляду місця події (фрагмент).
4. Виявлення, огляд, вилучення та дослідження слідів рук людини.
5. Складання протоколу огляду місця події (фрагмент).
Поняття та класифікація техніко-криміналістичних засобів
1. Поняття трасології.
2. Сліди в трасології та механізм слідоутворення.
3. Поняття, предмет та завдання криміналістичного документознавства.
4. Поняття та методика криміналістичного дослідження письма.
5. Ідентифікаційні ознаки письма.
Криміналістичне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї
1. Виявлення, огляд, фіксація та дослідження слідів застосування вогнепальної зброї.
2. Складання протоколу огляду (фрагмент).

Самостійна
робота

4

Практичне
заняття

2

4

Самостійна
робота

5

Лаборатор
не заняття

Найменування тем і навчальних питань

4

2

Диференційований
залік
Разом за семестр

120

Усього

120

4

Література

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Нормативно-правові акти
1.1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з
наступними змінами та доповненнями).
1.2. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 р. // Відомості ВР України. – 1992. - № 2.
1.3. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 27. - Ст.
208.
1.4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 )
1.5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 // Голос України № 206 від 25.10.2014 р.
1.6. Закон України «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України» від 07.03.2002 // Голос України № 66 від
09.04.2002 р.
1.7. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 //Відомості Верховної Ради 1992 р. № 22 ст. 303
1.8. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995р. // Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1995, N 10, ст.60
1.9. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Голос України № 141-142 від 06.08.2015 р.
1.10. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 // Голос України від 13.05.1992 р.
1.11. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року // Відомості Верховної Ради. 2003. - № 25. – ст. 180. - із
змінами внесеними Законом від 31.05.2005.
1.12.Закон
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.

Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

