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ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра кафедри кримінального права та процесу 

 

Освітньо-професійна програма «МАГІСТР ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність  

галузі знань 26 Цивільна безпека  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Викладач 

Лекції, консультації: семінарські заняття, консультації: Кравчук Олег 

Вікторович, доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad), заступник директора 

центру – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Хмельницького 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

(http://ndekc.km.ua/kerivnij-sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: o_kravchuk@univer.km.ua 

SCOPUS Author 

ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7002-4070 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ  
Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, пров./вул. Проскурівська,  

ауд. за розкладом: 

Кравчук Олег Вікторович: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Кравчук Олег Вікторович: четвер з 15.00 до 16.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавство, яке регулює  

підстави і порядок застосування  засобів криміналістичної техніки на стадії 

досудового розслідування, практика застосування таких засобів слідчим, 

процесуальне оформлення ходу та результатів такого застосування, а також 

теоретичні напрацювання з цих питань. 

Метою викладання навчальної дисципліни є допомога студентам, як 

майбутнім працівникам органів досудового розслідування, засвоїти 

можливості і порядок використання науково-технічних засобів для 

підвищення ефективності їхньої діяльності з розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень. 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
http://ndekc.km.ua/kerivnij-sklad
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852
https://orcid.org/0000-0002-7002-4070
https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ
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Основними цілями вивчення дисципліни є аналіз кримінально-
процесуального законодавства України, підзаконних нормативно-правових 

актів, навчальної та монографічної літератури,  практичне застосування 

різноманітних науково-технічних засобів відповідно до програми дисципліни. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (використовувати 

знання під час процесу обрання технічних засобів для проведення гласних та 

негласних слідчих (розшукових) дій). 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (необхідних теоретичних основ галузей криміналістичної техніки 

науки криміналістики і вироблення на їх підставі криміналістичного мислення 

і практичних навичок використання криміналістичної техніки). 

Здатність застосовувати набуті знання та навички в практичних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати новими сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати засоби, прийоми і методи збирання, дослідження, 

оцінки і використання доказів для розкриття, розслідування, судового 

розгляду та попередження злочинів. 

Здатність використовувати сукупність організаційних і технічних засобів 

для обробки та збереження професійної інформації, що стала відома в ході 

виконання спеціального завдання. 

Здатність до створення і формування "інформаційних масивів", що містять 

відомості оперативно-розшукового характеру та проведених конкретних 

оперативно-розшукових заходів (ретроспективний аналіз фактів і явищ, які 

були здійснені у минулому). 

Результати 

навчання 

Використовувати знання під час процесу обрання технічних засобів для 

проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій; 

Застосовувати відповідні тактичні засоби, прийоми і методи при здійсненні 

гласних та негласних слідчих (розшукових) дій;  

Використовувати відповідні технічні засоби, прийоми і методи щодо 

їхнього використання при проведенні огляду місця події, інших слідчих 

(розшукових) дій; 

Ефективно використовувати спеціальні знання у практичній діяльності з 

розкриття, розслідування і попередження злочинів. 

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.). 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 1-й, 2-й. 

Тип дисципліни –вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти 

знаннями навчальних дисциплін: НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 

НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес; НПФ 1.3.1.10. Криміналістика.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ВДПП 2.1.3. Докази і доказування у кримінальному 

судочинстві; ВДПП 2.1.6 Процесуальні рішення у кримінальному 

провадженні. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ВДПП 2.1.10. Організація розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень; ВДПП 2.1.19. Теоретико-прикладні проблеми 

криміналістичної методики. 
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Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 74 години, 
лекційних - 10 годин, семінарських – 6 годин.  

Форма навчання  заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

1/0/4 

Поняття, види і значення 

криміналістичної техніки в 

розкритті і розслідуванні 

злочинів 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1;  

СРС – 8 

1/0/10 Процесуальні питання 

щодо використання 

технічних засобів при 

проведенні слідчих 

(розшукових) дій 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1;  

СРС – 8 

1/2/10 Процесуальні питання 

щодо використання 

технічних засобів при 

проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

1/0/10 Фотозйомка при 

проведенні слідчих 

(розшукових)  

дій 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання Лекція – 1;  

СРС – 8 

1/2/10 Правила, технічні прийоми 

і методи застосування 

звукозапису при 

проведенні слідчих 

(розшукових) дій 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

1/2/10 
Відеозапис при проведенні 

слідчих (розшукових) дій 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/0/10 Пошукові технічні засоби 

(прилади), що 

використовуються при 

проведенні слідчих 

(розшукових) дій органами 

досудового розслідування 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1;  

СРС – 8 

2/0/10 Засоби виявлення знарядь 

та предметів злочину при 

проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Використання технічних 

засобів при профілактиці 

та попередженні злочинів 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1;  

СРС – 8 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
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дисципліни «Застосування криміналістичної техніки при проведені слідчих 
(розшукових) дій» та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Застосування криміналістичної техніки при проведені 

слідчих (розшукових) дій» та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усний. Структура залікового білету включає 2 питання: 

1. Правові основи використання криміналістичної техніки. 

2. Обладнання речей технічними засобами контролю при огляді і виїмці 

кореспонденції. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651–VI. Дата оновлення : 16.01.2020. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 

10.02.2020). 

2. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні : Наказ ГПУ, МВС, СБУ, АДПСУ, Мінфін, 

Мінюст від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 (дата 

звернення : 10.02.2020). 

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 березня 

1992 р. (дата оновлення: 02.01.2020). URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення : 

10.02.2020). 

4. Гнусов Ю. В. Спеціальна техніка Національної поліції України : навч. 

посіб. з дис. «Тактико-спеціальна підготовка». Харк. нац. ун-т внутр. 

справ, факультет № 4, каф. кібербезпеки. Харків : ХНУВС, 2017. 175 с.  

5. Кобилянський О. Л., Кофанов А. В. Фотографічна фіксація перебігу та 

результатів слідчих (розшукових) дій: метод. рекомендації. Київ : 

УкрДГРІ, 2012. 64 с. (Серія «Запобігання, протидія, розслідування 

злочинів»). 

6. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами 

при проведені слідчих дій: монографія. Луганськ : Луган. держ. 

університет внутрішніх справ. 2007. 208 с. URL : http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. (дата звернення: 20.02.2020). 

7. Криміналістика : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. : А. Ф. Волобуєва, 

Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової. Харків : Видавництво НУВС, 2018. 

Т. 1. 384 с. 

8. Черниченко І. В., Кучинська О. П. Застосування відеоконференції у 

кримінальному провадженні України : теорія і практика: монографія. 

Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність». 2015. 271 с. 

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_51_42 (дата звернення: 

20.02.2020). 

9. Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів 

: монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 492 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку (-20% від балів).  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) за 

погодженням із керівником курсу можлива перездача у вигляді письмової 

роботи. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв).  

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

 

 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу  

26 серпня 2020 року, протокол № 1. 

Завідувач кафедри _____________________ Л. П. Брич 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено 

Декан юридичного факультету _______________________ С. А. Крушинський 

                                    (назва факультету)                                          (підпис)                                   (ініціали та прізвище) 

26 серпня 2020 року 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,26 ум.др.арк. 

 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

