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

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кін 07.2 «ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ»
(вибіркова освітня компонента/для набору 2021 року)
ОПП «Організація

діяльності кінологічних підрозділів
Державної прикордонної служби України»

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)
Галузь знань:
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність:
252 Безпека державного кордону
Кваліфікація:
бакалавр безпеки державного кордону
Професійна кваліфікація:офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Спеціалізація: Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Навчальна дисципліна «Основи криміналістики», є обов’язковою для вивчення ОПП «Організація діяльності кінологічних підрозділів
Державної прикордонної служби України». Вивчається протягом 4-го семестру на кафедрі Теорії права та кримінально-процесуальної
діяльності.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Основи криміналістики» є вивчення курсантами теоретичних положень даної навчальної
дисципліни та практики її застосування у діяльності органів охорони державного кордону; формування у курсантів практичних умінь і
навичок ефективного застосування криміналістичних рекомендацій при виконанні завдань кримінального судочинства, встановлення істини
у кримінальному провадженні, захисту прав та свобод людини і громадянина; опанування курсантами необхідної методологічної та
практичної бази для успішного вирішення питань, що виникають у практиці органів охорони державного кордону та їх оперативних
підрозділів, зокрема, при виконанні доручень слідчого, прокурора у кримінальному провадженні та формування навичок прийняття
юридичних рішень під час розслідування злочинів та провадження слідчих (розшукових) дій; підвищення правової культури курсантів
Національної академії Державної прикордонної служби України та ерудиції майбутніх офіцерів, а також формування впевненості у
благонадійності правової системи, у справедливість правосуддя, відданість ідеям істини, добра, законності, почуття відповідальності перед
державою, суспільством і людиною, звички сумлінного виконання приписів законів.
Завдання навчальної дисципліни «Основи криміналістики» є вивчення методологічних засад криміналістичної техніки,
криміналістичної тактики та методики розслідування окремих видів злочинів.
Ця навчальна дисципліна є однією із вибіркових у системі підготовки фахівців із галузі знань «Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону». «Криміналістика» як навчальна дисципліна належить до фундаментальних, обов’язкових, професійно
орієнтованих юридичних дисциплін і посідає провідне місце в професійній підготовці майбутніх офіцерів органів та підрозділів Державної
прикордонної служби України.
Курсант (слухач, студент), який успішно завершив вивчення дисципліни «Основи криміналістики», повинен:
знати:
теоретичні та методологічні основи криміналістики;
загальні положення теорії криміналістичної ідентифікації;
теоретичні основи криміналістичної техніки;
основні положення судової фотографії та відео-звукозапису;
загальні положення трасології;
основні положення судової балістики;
теоретичні основи техніко-криміналістичного дослідження документів та письма;
вчення ідентифікації людини за ознаками зовнішності;
теоретичні основи криміналістичної тактики;
загальні положення огляду місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушенням державного кордону;
загальні положення тактики допиту та одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб;
загальні положення тактики обшуку;
теоретичні основи проведення слідчого експерименту;
поняття тактичних прийомів та порядок проведення пред’явлення для впізнання;
загальні положення тактики призначення судових експертиз;

теоретичні основи криміналістичної методики розслідування злочинів;
основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров’я, честі та гідності людини;
загальні положення методики розслідування злочинів проти власності;
методику розслідування злочинів у сфері службової діяльності;
особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон.
вміти:
використовувати спеціальні знання при проведенні криміналістичної ідентифікації;
використовувати фото та відео-звукозапис при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій;
виявляти, фіксувати та досліджувати сліди ніг і рук людини, слідів транспортних засобів та одорологічні сліди;
оглядати вогнепальну та холодну зброю та сліди їх дії;
досліджувати паспорти, документи, печатки на предмет виявлення їх підробки;
складати словесний портрет та описувати людину за ознаками зовнішності;
використовувати криміналістичні методи та прийоми під час проведення слідчого огляду, фіксувати його результати;
проводити та оформляти допит, одночасний допит двох і більше раніше допитаних осіб;
використовувати криміналістичні рекомендації під час проведення обшуку;
здійснювати підготовку, проведення та процесуальне оформлення слідчого експерименту;
використовувати криміналістичні рекомендації під час проведення пред’явлення для впізнання;
складати процесуальні документи при підготовці та призначенні судових експертиз;
використовувати криміналістичні рекомендації під час розслідування злочинів проти життя, здоров’я та гідності людини;
використовувати криміналістичні рекомендації при розслідуванні злочинів проти власності;
використовувати криміналістичні рекомендації при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності;
використовувати криміналістичні рекомендації при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон.
ознайомитись:
історією розвитку криміналістики;
сучасним станом та перспективами розвитку криміналістики в Україні та за кордоном;
сучасними можливостями використання криміналістичної техніки при розкриті та розслідуванні злочинів;
перспективами розвитку криміналістичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів та їх використанням органами
охорони державного кордону.
ВИКЛАДАЧІ:
Старший викладач кафедри Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності кандидат педагогічних наук, доцент, Наталія
ЛОГІНОВА, e-mail: natalialgnv@i.ua
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Правове забезпечення охорони кордону
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні класи, лабораторія криміналістики.
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контролю

Індивідуальна робота

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.4; МН1.5; МН2.2; МН2.3; МН3.2.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4; МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Оцінювання
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність працювати з нормативно-правовими актами для формування знань щодо МК1.1; МК1.2; МК3.2; МК4.3
правових засад функціонування держави і основ законодавства України;
правоохоронних органів України, їх сутності, основних завдань, закономірностей
становлення та розвитку
Здатність дотримуватися правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні МК1.1; МК1.2; МК3.1; МК3.2; МК4.3
відносини, що забезпечують конституційний лад, територіальний устрій держави,
гарантують права та свободи громадян
Здатність на основі принципу верховенства права виконувати функціональні МК1.1; МК1.2; МК3.1; МК3.2; МК4.3
обов’язки, обумовлені специфікою правоохоронної діяльності у сферах забезпечення
публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави та протидії злочинності
Здатність виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
адміністративних правопорушень, у тому числі корупційних, вживати заходи для їх МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3
усунення, розуміти закономірності запобіжної діяльності в Україні та світі
Фахові компетентності спеціалізації
Здатність вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли в наслідок учинення кримінального чи МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3
адміністративного правопорушення
Здатність здійснювати заходи з розшуку осіб, які переховуються від органів МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3
кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених
законом
Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3
індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і
матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна
система

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ
КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність
Методи навчання
Оцінювання
Програмні результати навчання зі спеціальності
ПРН-21 Знати та розуміти правові засади застосування заходів примусу для МН1.1; МН1.2; МН1.3; МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.4; МК3.1;
припинення кримінальних та адміністративних правопорушень.
МН1.4; МН2.3; МН3.2 МК3.2; МК4.2; МК4.3
Програмні результати навчання зі спеціалізації
Застосовувати
міжнародно-правові
акти та законодавство України щодо МН1.1; МН1.2; МН1.3; МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
ПРНс-26
захисту прав і свобод людини в правоохоронній сфері, керуватися МН1.4; МН1.5; МН2.2; МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3
принципом верховенства права при здійсненні професійної діяльності. МН2.3; МН3.2
ПРНс-27 Застосовувати базові знання щодо кваліфікації кримінальних МН1.1; МН1.2; МН1.3; МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4;
правопорушень,
їх
розмежування
з
адміністративними МН1.4; МН1.5; МН2.2; МК2.6; МК3.1; МК3.2; МК4.2; МК4.3
правопорушеннями, знати та застосовувати знання кримінального МН2.3; МН3.2
процесуального законодавства в діяльності підрозділів охорони
державного кордону.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 2 курс (4 семестр) на 2022–2023 навчальний рік
Запланована кількість аудиторного навантаження – 40 годин

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми

Найменування тем

Кількість
годин

Предмет та методологія
криміналістики.
Криміналістична
ідентифікація

4

2

Загальні положення
криміналістичної техніки

14

3

Загальні положення
криміналістичної тактики

12

Загальні положення
методики розслідування
злочинів
Диференційований залік

6

Усього

40

1

4

4

Номери, вид занять та кількість годин
1

2

Л2

Сз2

3

5

6

7

Пз2

Л2

Сз2

Пз2

Л2

Сз2

Пз2

8

6

Пз2

Пз2

Пз2

Пз2

Пз2

Пз2

Пз2

Л;

Практичне заняття –

Пз;

10
11
12

1

ДЗ4
12

4

4

4

2

Умовні позначення:
Лекція –

Місяці
9

Сз2

Л2

4

Семінарські заняття - Сз
Заняття, що обов’язкове для оцінювання –

Л2

Номери тем,
занять та кількість годин

Кількість
годин

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
Кількість
навчальних
годин
занять

1

5
1

Лекція

2

Семінар

2

Найменування теми і навчальні питання
Модуль І.
4 курс
ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Методологічні основи криміналістики
1. Поняття, об’єкт та предмет криміналістики
2. Завдання та система криміналістики
3. Основні положення методики ідентифікації
Наукові основи криміналістичної ідентифікації
1. Поняття ідентифікаційних ознак і їх властивостей
2. Встановлення групової належності
3. Методика ідентифікації і групофікації

Самостійна
робота

15

1. Природа криміналістики та її взаємозв’язок з іншими галузями знань
2. Сучасний стан криміналістики в Україні
3. Експертні та криміналістичні установи в Україні
4. Перспективи розвитку криміналістики в Україні
5. Загальнонаукові і спеціальні методи криміналістики, їх класифікація
6. Ідентифікаційні ознаки та їх властивості
7. Види криміналістичної ідентифікації
8. Ідентифікаційний період, ідентифікаційне поле

Література

[1.1], [1.2]
[2.1] с. 5-51
[2.2] с. 14-27
[2.3] с. 6-22, 46-56
[1.1], [1.2]
[2.1] с. 5-51
[2.2] с. 14-27
[2.3] с. 6-22, 46-56
НМЗ (плани
семінарських,
практичних та
лабораторних
занять, завдання на
індивідуальну
роботу, самостійну
роботу та
підготовку)
з Криміналістики.

№
теми

№
заняття

Види
Кількість
навчальних
годин
занять

2

Найменування теми і навчальні питання
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Теоретичні засади криміналістичної техніки
1. Поняття, система та завдання криміналістичної техніки
2. Правові засади використання криміналістичної техніки
3. Техніко-криміналістичне забезпечення правоохоронних органів
Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
1. Техніко-криміналістичні засоби та методи, що використовуються для
збирання й дослідження речових доказів
2. Техніко-криміналістичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
3. Технічні засоби профілактики
Використання судової фотографії та відеозапису
1. Проведення фотозйомки місця події
2. Складання фототаблиці

1

Лекція

5
2

2

семінар

2

3

Практичне
заняття

2

4

Практичне
заняття

2

Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження слідів
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

5

Практичне
заняття

2

Дослідження слідів злочину
1. Дослідження слідів ніг людини
2. Дослідження слідів рук людини

6

Практичне
заняття

2

7

Практичне
заняття

2

Використання криміналістичного зброєзнавства у слідчій практиці
1. Дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування
2. Дослідження холодної зброї та слідів її застосування
3. Призначення судово-балістичної експертизи
Використання криміналістичного зброєзнавства у слідчій практиці
1. Дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування
2. Дослідження холодної зброї та слідів її застосування
3. Призначення судово-балістичної експертизи

Література

[1.2]
[2.1] с. 61-81
[2.2] с. 55-84
[2.3] с. 58-69
[1.2]
[2.1] с. 61-81
[2.2] с. 55-84
[2.3] с. 58-69
[1.2]
[2.1] с. 61-81
[2.2] с. 55-84
[2.3] с. 58-69
[1.2]
[2.1] с. 108-123
[2.2] с. 85-193
[2.3] с. 90-110
[3.4]
[1.2]
[2.1] с. 108-123
[2.2] с. 85-193
[2.3] с. 90-110
[3.4]
[1.2]
[2.1] с. 124-137
[2.2] с. 229-252
[2.3] с. 111-125
[1.2]
[2.1] с. 124-137
[2.2] с. 229-252
[2.3] с. 111-125

Самостійна
робота

15

НМЗ (плани
1. Техніко-криміналістичні засоби, які використовуються для виявлення,
семінарських,
практичних
фіксації, вилучення та попереднього дослідження об’єктів
та лабораторних занять,
2. Техніко-криміналістичні засоби, які використовуються при лабораторних завдання на індивідуальну
дослідженнях
роботу, самостійну роботу
та підготовку)
Правила фотозйомки місця події
з Криміналістики.
2. Вимоги щодо складання фототаблиць
3. Порядок застосування відеозапису при проведені слідчих (розшукових) дій
4. Процесуальне оформлення фотозйомки, відеозапису та звукозапису

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

3
1

ЛЕКЦІЯ

Кількість
годин

5
2

Найменування теми і навчальні питання
Модуль № 2
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
Теоретичні основи криміналістичної тактики
1. Поняття криміналістичної тактики
2. Криміналістичні версії
3. Планування розслідування злочинів
Тактика слідчого огляду
1. Стадії огляду місця події
2. Тактичні прийоми дослідження обстановки
3. Правила поводження з предметами, вилученими з місця події
4. Фіксація результатів огляду
Тактичні прийоми проведення огляду місця події, оформлення його
результатів
1. Проведення огляду місця події
2. Складання протоколу огляду місця події

2

Семінар

2

3

Практичне
заняття

2

4

Практичне
заняття

2

Тактичні прийоми проведення огляду місця події, оформлення його
результатів
1. Проведення огляду місця події
2. Складання протоколу огляду місця події

5

Практичне
заняття

2

6

Практичне
заняття

2

Тактика допиту та одночасного допиту двох і більше раніше
допитаних осіб
1. Проведення допиту
2. Проведення одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб
3. Фіксація результатів допиту
Проведення затримання
1. Тактичні прийоми затримання військовослужбовців ДПСУ у разі
затримання без ухвали слідчого судді
2. Тактичні прийоми затримання військовослужбовців ДПСУ у разі
затримання на підставі доручення правоохоронних органів.
3. Порядок оформлення результатів затримання особи, підозрюваної у
вчиненні злочину.

Література

[1.2]
[2.1] с. 181-205
[2.2] с. 268-330
[2.3] с. 176-216
[1.2]
[2.1] с. 206-211
[2.2] с. 331-345
[2.3] с. 217-251
[3.5]
[1.2]
[2.1] с. 206-211
[2.2] с. 331-345
[2.3] с. 217-251
[3.5]
[1.2]
[2.1] с. 206-211
[2.2] с. 331-345
[2.3] с. 217-251
[3.5]
[1.2]
[2.1] с. 217-225
[2.2] с. 358-373
[2.3] с. 252-287
[1.2]
[2.1] с. 212-216
[2.2] с. 346-357
[2.3] с. 288-313
[3.7]

Самостійна
робота

15

1. Психологічні основи тактичних прийомів
2. Поняття і види слідчих версій
3. Підстави та умови побудови слідчих версій, способи їх перевірки
4. Організація розслідування злочинів

НМЗ (плани семінарських,
практичних та лабораторних
занять, завдання на
індивідуальну роботу,
самостійну роботу та
підготовку)
з Криміналістики.

№
теми

№
заняття

Види
Кількість
навчальних
годин
занять
5

4
1

Лекція

2

2

семінар

2

3

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

15

Найменування теми і навчальні питання
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Методика розслідування злочинів, як розділ криміналістики
1. Поняття, завдання і структура криміналістичної методики розслідування
злочинів
2. Криміналістична характеристика злочинів та її елементи
3. Поняття і структура злочинної діяльності
Методика розслідування вбивств та зґвалтувань
1. Криміналістична характеристика, слідчі версії і планування розслідування
вбивств
2. Особливості розслідування деяких видів убивств
3. Особливості розслідування зґвалтувань
Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через
державний кордон. Модульний контроль № 3
1. Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб через
державний кордон
2. Типові слідчі ситуації, слідчі версії та основні напрями розслідування
незаконного переправлення осіб через державний кордон
1. Джерела криміналістичної методики
2. Принципи криміналістичної методики
3. Поняття, завдання, структура та закономірності злочинної діяльності
4. Механізм вчинення злочину

Література

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392
[2.1] с. 258-272
[2.2] с. 447-474
[2.3] с. 393-444

[1.6]
[3.3]
[3.8]

НМЗ (плани семінарських,
практичних та лабораторних
занять, завдання на
індивідуальну роботу,
самостійну роботу та
підготовку)
з Криміналістики.

№
теми

№
заняття

Види
Кількість
навчальних
годин
занять

19

17
1

2

ЛЕКЦІЯ

2

Практичне
заняття

2

Індивідуальне
завдання
Самостійна
робота

10

Диференційований залік
Усього по дисципліні

1

4
120

Найменування теми і навчальні питання
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Загальні положення методики розслідування злочинів, пов’язаних із
порушенням державного кордону
1. Загальні положення методики розслідування незаконного переправлення
осіб через державний кордон
2. Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб через
державний кордон
3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про незаконне
переправлення осіб через державний кордон
Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через
державний кордон. Модульний контроль № 3
1. Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб через
державний кордон
2. Типові слідчі ситуації, слідчі версії та основні напрями розслідування
незаконного переправлення осіб через державний кордон
Виконання методико-криміналістичного практикуму
1. Криміналістична характеристика використання завідомо підроблених документів
при перетинанні державного кордону
2. Початковий та наступний етап розслідування використання завідомо підроблених
документів при перетинанні державного кордону
3. Тактика слідчих (розшукових) дій у справах, пов’язаних із порушенням державного
кордону
4. Профілактика незаконного переправлення осіб через державний кордон та
використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного
кордону

Література

[1.6]
[3.3]
[3.8]

[1.6]
[3.3]
[3.8]

НМЗ (плани семінарських,
практичних та лабораторних
занять, завдання на
індивідуальну роботу,
самостійну роботу та
підготовку)
з Криміналістики.
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державний кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів і паспортних документів, які перебувають у банках
даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу».
1.13. Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України №№
114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 року «Про затвердження Інструкції про організацію проведення
негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
2. Базова
2.1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеєва. – К.:
Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.
2.2. Салтевський М.В. Криміналістика (в сучасному викладі): Підручник. – Кондор, 2005. – 588 с., 32 іл.
2.3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. – Кол. Авторів: В.Ю. Шепітько, В.О.
Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. Право, 2010. – 464 с.
3. Допоміжна
3.1. Аверьянова Т. В., Белкин Р.С., Корухов Ю. Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред.
Р.С.Белкина. – М.: Изд-я группа НОРМА-ИНФРА: М., 1999. – 990 с.
3.2. Розыск. Признаки внешности человека: Справ. Издание / Сост. С.В.Слинько; Под ред. Н.М.Халина. – Харьков: Арсис,
1998. – 256 с.
3.3. Кримінально-процесуальна діяльність органів охорони державного кордону : навчальний посібник / О.В. Андрушко,
А.З. Сорока, Л.Ю. Капітанчук, В.Ю. Мазур. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – 264 с.
3.4. Онисько О.І. Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконого перетинання державного кордону (за
матеріалами органів дізнання Прикордоних військ України): диc... канд. юрид. наук. 12.00.09. – Київ, 2002. – 235 с.
3.5. Литвин Ю.И. Осмотр места происшествия при нарушении государственой границы Украины. Диc. канд. юрид. наук.
20.02.03. Хмельницкий, 1998 г. – 189 с.
3.6. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А Криминалистическая фотография и видеозапись: Учебн.-практ. пособие / Под
ред. проф. Е.П.Ищенко. - М.: Юристь, 1999. – 438 с.

3.7. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ):
Научно-практическое пособие. - Харьков: Консум, 1999. – 160 с.
3.8. Саінчин А.С., Похіла І.Б., Притула А.М. Методика розкриття незаконного переправлення осіб через державний кордон
України (криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти): Монографія. – О.: Фенікс, 2008. – 368 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
1. http://www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України, нормативні акти
2. http://www.kmu.gov.ua/ - Урядовий портал.
3. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України
4 http://www.ccu.gov.ua/ - Конституційний суд України
5.
.
. . - Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
6. http://jur- c demy.kh rk . /освіта/бібліотека/ - бібліотека Національної Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого
7. http://dpsu.gov.ua/ua - Офіційний сайт Державної прикордонної служби України
8. http://pidruchniki.ws - українські підручники
9. http://10.241.24.195/page_lib.php - Сорока АЗ. Криміналістика (Електронний ресурс) : курс лекцій. – Хмельницький :
НАДПСУ, 2014. – 159 с.
10. Нормативна база ДПСУ [Електронний ресурс] – <http://10.241.2.180/Npd>
11. Сайт бібліотеки НАДПСУ [Електронний ресурс] – <http://lib.nadpsu.edu.ua:8080//>
12. Модульне навчальне середовище НАДПСУ [Електронний ресурс] – <http://10.241.24.9/ moodle//>
ОЦІНЮВАННЯ
Поточне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozh-otsinka2020-_12.01.-.pdf
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Загальну оцінку за аудиторну, самостійну (індивідуальну) роботу необхідно вираховувати як середньоарифметичну з поточних оцінок,
шляхом ділення суми оцінок (5,4,3,2), на кількість оцінок отриманих протягом модуля (семестру, періоду вивчення дисципліни), яка визначена
робочою програмою навчальної дисципліни. Для розрахунку, кількість поточних оцінок повинна бути не менше чотирьох, для заочної форми
навчання – не менше двох.
Середньоарифметична оцінка з поточних оцінок складається з оцінок за аудиторну, індивідуальну роботу та проставляється окремою
графою в журналі обліку навчальних занять з округленням до 0,01 після останнього заняття з дисципліни, семестру.

До оцінок за аудиторну роботу відносяться оцінки за заняття, під час яких здійснювалось обов’язкове оцінювання та оцінки, одержані на
інших заняттях. За матеріалами пропущених занять, під час яких здійснювалось обов’язкове оцінювання, курсант (слухач, студент) зобов’язаний
відзвітувати до модульного контролю. За кожне пропущене заняття або відсутність оцінки на занятті, під час якого здійснювалось обов’язкове
оцінювання, при обчисленні середньоарифметичної оцінки з поточних оцінок рахується «0» балів.
Індивідуальні завдання оцінюються «зараховано» чи «не зараховано». Виконання звітів про самостійне вивчення визначеного робочою
програмою навчальної дисципліни матеріалу оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Робота зараховується, якщо в звіті є основні поняття
та положення, структура відповідає змісту матеріалу, сформовано висновки
Сумарна кількість балів за дисципліну є сумою від середньоарифметичної поточної оцінки, помноженої на ваговий коефіцієнт 0,8, та
оцінки за семестровий контроль, помноженої на 0,2. У відповідності до набраної сумарної кількості балів, оцінка за дисципліну визначається за
національною шкалою, шкалою ЄКТС і 100-бальною шкалою за допомогою «Таблиці відповідності шкал оцінювання» (таблиця 1) та «Шкали
переведення національної системи і системи ЄКТС в 100-бальну систему», наведеної в додатку 2 «Положення про систему поточного і
підсумкового оцінювання результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького».
Курсант (слухач, студент) допускається до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого заліку, заліку), якщо він
склав всі модулі, виконав всі види завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Курсант (слухач, студент), який не склав
хоча б одного модуля, курсової роботи (проекту), отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не
відзвітував за контрольні, лабораторні роботи, індивідуальну роботу, не допускається до семестрового контролю. У разі коли курсант (слухач,
студент) не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми
навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності екзаменатор проставляє – «не допущений», а в графі «підсумкова оцінка», йому
виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 35 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС (таблиця).
Курсант (слухач, студент), який отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не відзвітував за
контрольні, лабораторні роботи та визначений робочою програмою навчальної дисципліни вид індивідуальної роботи до модульного контролю
не допускається. Він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і йому виставляється оцінка за модуль
«незадовільно» за національною шкалою, 35 балів за 100 бальною шкалою і FХ за шкалою ЄКТС.
Курсант (слухач,
студент) допускається до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого заліку, заліку), якщо
він склав всі модулі, виконав всі види завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
Курсанта можна звільнити від складання семестрового контролю, при цьому звільнення здійснюється на підставі вимог «Положення про
систему поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького».
При розрахунку середньоарифметичної оцінки з поточних оцінок за кожне пропущене заняття, під час якого здійснювалось обов’язкове
оцінювання, виставляється «0» балів. Якщо курсант (слухач, студент) за відповіді на семестровому контролі отримує оцінку «незадовільно»,
засвоєння дисципліни йому не зараховується і у відомості обліку успішності виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50
балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС (додаток 1).
Курсант (слухач, студент), що одержав одну або дві незадовільні оцінки за результатами семестрового контролю, без поважних причин не
з’явився на семестровий екзамен (диференційований залік, залік) допускається до ліквідації академічної заборгованості після завершення
екзаменаційної сесії. Не пізніше наступного дня, після завершення екзаменаційної сесії, начальник навчального відділу відпрацьовує графік
ліквідації академічної заборгованості і представляє на затвердження заступнику ректора академії (проректору) з навчальної роботи. При
відпрацюванні графіку ліквідації академічної заборгованості для підготовки до складання диференційованого заліку, заліку курсанту (слухачу,
студенту) виділяється один день на підготовку і один день на здачу, до складання семестрового екзамену виділяється три дні на підготовку і

один день на здачу. Повторне складання одного й того ж семестрового екзамену (диференційованого заліку, заліку) допускається не більше
двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачу за рішенням начальника кафедри; другий раз – комісії, яка створюється рішенням
заступника ректора академії (проректором) з навчальної роботи.
У разі отримання курсантом (слухачем, студентом) незадовільної оцінки під час другого повторного складання семестрового екзамену
(диференційованого заліку, заліку) комісії або отримання більше двох незадовільних оцінок під час екзаменаційної сесії, питання про їх
подальше навчання розглядається на засіданні Вченої ради факультету та академії.
Семестровий контроль оцінюється за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до «Шкали переведення
національної системи і системи ЄКТС в 100-бальну систему» наведеної в «Таблиці відповідності шкал оцінювання»
Таблиця відповідності шкал оцінювання
Сума
кількості балів
5,00-4,51
4,50-4,01
4,00-3,51
3,50-3,01
3,00-2,6
2,59-2,00
1,99-0,00

Бал за 100-бальою шкалою

Національна шкала

100-90
89-82
81-75
74-67
66-60
59-35
34-1

5
4
4
3
3
2
2

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F

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
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні
вправи, творчі вправи, усні вправи, практичні вправи,
графічні вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний,
репродуктивний,
евристичний,
дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання
через науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських
занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

