
  



1. Опис навчальної дисципліни 

Основи криміналістики та експертизи ДТП 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 
 

Освітній ступінь Бакалавр 
Спеціальність 275 Транспортні технології 
Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид Нормативна  
Загальна кількість годин  120 
Кількість кредитів ECTS  4 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий проект (робота) (за наявності)  
Форма контролю Екзамен                    
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 
 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки (курс) 2 - 
Семестр 3 - 
Лекційні заняття 15 год.     - 
Практичні, семінарські заняття 30 год.     - 
Лабораторні заняття - - 
Самостійна робота 75 год.    - 
Індивідуальні завдання -  - 
Кількість тижневих аудиторних   
годин для денної форми навчання 

4 год. - 

 



 

2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

Основи криміналістики та експертизи ДТП як навчальна дисципліна 

грунтується на базі науки кримінально-процесуального права, криміналістики та 

інших гуманітарних наук і практика застосування певних знань для рослідування 

ДТП. 

Своєчасне і повне розкриття кожного дорожньо-транспортного злочину є 

одним з важливих завдань органів внутрішніх справ. Під час аналізу кримінальних 

справ на цьому надзвичайно важливому етапі розслідування найчастіше 

допускаються прорахунки, пов’язані як з неправильною оцінкою та інтерпретацією 

виявлених слідів, так і з неможливістю виявити значущі сліди, що мають 

відношення до досліджуваного випадку.  

Основне призначення навчальної дисципліни «Основи криміналістики та 

експертиза ДТП» навчити студентів здобувати, систематизувати й 

використовувати криміналістичні знання у сфері протидії злочинності, судової 

експертизи дорожньо-транспортних пригод, забезпечення прийняття 

обґрунтованих рішень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Мета курсу, являє вивчення Основ криміналістики та експертизи ДТП, 

студентам необхідно, в передбаченому програмою обсязі засвоїти здобуті 

теоретичні і практичні знання у сфері криміналістики та судової експертизи ДТП. 

Крім того, студенти повинні,  

знати: 

- Поняття і предмет     криміналістики; 

- Криміналістичні основи трасології та         судова експертиза ДТП; 

- Основи криміналістичної  тактики. Слідчий    огляд та судова експертиза ДТП; 

- Криміналістично - тактичні основи слідчого експерименту; 

- Дорожньо- транспортна пригода : законодавство, поняття, облік та       аналіз; 

- Правові основи методики транспортно - трасологічної експертизи ДТП; 

- Правові основи методики автотехнічної експертизи ДТП; 

- Структуру існуючих в Україні експертних установ і підрозділів та порядок 

призначення в них різних видів судових експерти. 

вміти: 



- Грамотно використовувати відповідні юридичні підстави, порядок 

підготовки, призначення та  проведення судових  експертиз ДТП; 

- Самостійно визначати суть, значення та зміст ДТП як соціально 

небезпечного явища на транспорті; 

- Підготовлювати, проводити самостійно та з залученням необхідних 

спеціалістів і у відповідності до норм процесуального законодавства окремі 

слідчі дії, призначати криміналістичні експертизи та дослідження; 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

- ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні; 

- ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- ЗК9. Здатність працювати в команді; 

фахові (спеціальні) компетентності (ФК): 

- ФК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи; 

- ФК-7. Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати 

замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, 

дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю;  

- ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права; 

- ФК-11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної 

діяльності; 

- ФК-16 Здатність врахувати людський фактор в транспортних технологій



3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

– повного терміну денної (заочної) форми навчання. 
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теоретико- методологічні основи  криміналістики 

Поняття і предмет криміналістики. Характеристика. Двовимірності предмету 

криміналістики. Визначення й характеристика завдань криміналістики. Поняття і 

характеристика основних елементів (розділів) системи криміналістики. Загальна видова 

класифікація  методів криміналістики. 

 

Тема 2. Криміналістичні основи криміналістичної техніки. Судова фотографія, 

відеозапис та судова експертиза ДТП 

Розкриття поняття  криміналістичної техніки. Визначення таких основних завдань КТ 

як виявлення, фіксація, вилучення, дослідження доказової інформації. Поняття судової 

фотографії. Основні види судової фотографії та їх принципові  характеристики. 

 

Тема 3. Криміналістичні основи трасології та судова експертиза ДТП 

Поняття криміналістичного слідознавства у широкому та вузькому значенні. 

Поняття сліду в трасології. Механізм    слідоутворення. Співвідношення трасології та 

судової експертизи ДТП. 

 

Тема 4. Основи криміналістичної тактики. Слідчий    огляд та судова експертиза 

ДТП 

Поняття та предмет вивчення  криміналістичної тактики. Основні завдання 

криміналістичної тактики. Поняття слідчого огляду. Кримінально-процесуальні основи 

проведення слідчого  огляду та характеристика його видів. Основна мета та  принципи 

проведення слідчого огляду. Основні  етапи проведення. 

 

Тема 5. Криміналістично - тактичні основи слідчого експерименту та судова 

експертиза   ДТП 

Кримінально-процесуальні підстави проведення слідчого  експерименту. Поняття та 

види слідчого експерименту. Відмінність слідчого  експерименту від судової експертизи. 



Основні етапи тактики підготовки слідчого експерименту. Загальні тактичні правила 

проведення слідчого експерименту. 

 

Тема 6. Криміналістична методика. Основи криміналістичної методики 

розслідування ДТП 

Поняття «криміналістична методика» як розділ криміналістики. Характеристика її 

елементів. Основні ознаки криміналістичної характеристики злочину, завдання та 

структура. Криміналістична характеристика ДТП. Особливості методики досудового 

розслідування 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Дорожньо - транспортна пригода: законодавство, поняття, облік та   

аналіз 

Зміст поняття «дорожньо- транспортна пригода» за нормами міжнародного права та 

законодавства України. Порядок обліку ДТП та аналізу. 

 

Тема 8. Судова експертиза в Україні: правові      основи 

Теорію судової експертології у криміналістиці та розслідуванні дорожньо-

транспортних пригод. Поняття, предмет, принципи і завдання судової експертизи. 

Особливості правового регулювання судової експертизи в Україні. Зміст Закону України 

«про судову експертизу» та перелік інших нормативно-правових актів у цій сфері. 

 

Тема 9. Правовий статус суб’єктів судово- експертної діяльності 

Види та правове положення суб’єктів судової експертизи: сукупність суб’єктивних 

прав, юридичних обов’язків і законних інтересів суб’єктів права СЕД; правові норми, які 

визначають статус суб’єктів СЕД. Правові принципи діяльності суб’єктів СЕД. Судовий 

експерт: правовий статус. Види правових режимів діяльності судового експерта. Порядок 

використання методики проведення судових експертиз. Права і обов’язки судового 

експерта. Юридична відповідальність суб’єктів СЕД. 

 

 

 



Тема 10. Нормативно-правові положення підготовки, призначення та 

проведення судових експертиз у сфері ДТП. Види судових   експертиз ДТП 

Місце і значення судових експертиз ДТП у загальній класифікації судових експертиз 

та експертних досліджень в Україні. Основні види судових експертиз ДТП. Терміни і 

поняття, що складають судову експертизу ДТП. Принципи судово- експертної діяльності 

у сфері безпеки дорожнього руху та розслідування ДТП. Об’єкти судово-експертного 

дослідження ДТП (обставини ДТП, особа (потерпілий, підозрюваний, свідок), 

транспортний засіб, дорога). Юридичні підстави, порядок підготовки, призначення та 

проведення судових експертиз ДТП. Основні завдання судових експертиз ДТП. 

 

Тема 11.Судова експертиза  ДТП та людина 

Судово-медичні експертизи та ДТП : порядок проведення, види, завдання. Суб’єкти 

проведення (статус судово-медичного експерта,. судово-медичні заклади експертизи в 

Україні). Встановлення причин тілесних ушкоджень, смерті, їх характеру і механізму 

утворення, ступеню тяжкості, видів, їх взаємозв’язку із ДТП. 

 

Тема 12. Судова експертиза ДТП та транспортні засоби 

Поняття транспортного засобу у законодавстві. Види (класифікація) транспортних 

засобів. Правила експлуатації колісних транспортних засобів як критерії оцінки. Єдині 

вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що 

експлуатуються. Сліди транспортних засобів та їх види. Визначення напряму руху 

транспортного засобу за характером його сліду. Порядок проведення криміналістичних 

досліджень транспортних  засобів. 

 

Тема 13. Правові основи методики транспортно- трасологічної експертизи ДТП 

Правові основи проведення, завдання, порядок підготовки, призначення та 

проведення. Криміналістичне слідознавства та розслідування ДТП. Сліди як предмет 

судово-експертного дослідження ДТП. Основні елементи механізму слідоутворення у 

ДТП. Основні види (класифікація) слідів ДТП. Типові сліди ДТП. Слідова картина ДТП. 

Способи виявлення слідів ДТП. Способи фіксації слідів ДТП. Способи вилучення, 

фіксації й дослідження слідів ДТП. 

 



Тема 14. Правові основи методики автотехнічної експертизи ДТП 

Види, мета, завдання, основні етапи, порядок підготовки, зміст питань, порядок 

призначення та проведення автотехнічної експертизи. 

 

Тема 15. Правові основи методики судової експертизи стану доріг і дорожніх 

умов у місцях ДТП 

Види, мета, завдання, основні етапи, порядок підготовки, зміст питань, порядок 

призначення та проведення. 
 

Структура навчальної дисципліни 
 

Додаток 1 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 
Л п лаб інд с.р. л п лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. Теоретико- 
методологічні 
основи 
криміналістики 

 8 1 2   5       

Тема 2. 
Криміналістичні 
основи 
криміналістичної 
техніки.Судова 
фотографія, 
відеозапис та судова 
експертиза ДТП 

 8 1 2   5       

Тема 3. 
Криміналістичні 
основи трасології та 
судова експертиза 
ДТП 

 8 1 2   5       

Тема 4. 
Основи 
криміналістичної 
тактики. Слідчий 
огляд та судова 
експертиза ДТП 

 8 1 2   5       

Тема 5. 
Криміналістично- 
тактичні основи 
слідчого 
експерименту та 
судова експертиза 
ДТП  

 8 1 2   5       

Тема 6.  8 1 2   5       



Криміналістична 
методика. Основи 
криміналістичної 
методики 
розслідування ДТП 

Разом за змістовим 
модулем 1 

48 6 12   30       

Змістовий модуль 2. Особлива частина 
Тема 7. 

Дорожньо- 
транспортна пригода 
: законодавство, 
поняття, облік та 
аналіз 

 8 1 2   5       

Тема 8. Судова 
експертиза в Україні: 
правові основи 

 8 1 2   5       

Тема 9. 
Правовий статус 
суб’єктів судово- 
експертної 
діяльності 

 8 1 2   5       

Тема 10. 
Нормативно-правові 
положення 
підготовки, 
призначення та 
проведення судових 
експертиз у сфері 
ДТП. Види судових 
експертиз ДТП 

 8 1 2   5       

Тема 11. 
Судова експертиза 
ДТП та людина 

 8 1 2   5       

Тема 12. 
Судова експертиза 
ДТП та транспортні 
засоби 

 8 1 2   5       

Тема 13. 
Правові основи 
методики 
транспортно- 
трасологічної 
експертизи ДТП 

 8 1 2   5       

Тема 14. 
Правові основи 
методики 
автотехнічної 
експертизи ДТП 

 8 1 2   5       

Тема 15. 
Правові основи 
методики судової 
експертизи стану 
доріг і дорожніх 
умов у місцях ДТП 

 8 1 2   5       

Разом за змістовим 
модулем 2 

72 9 18   45       

Усього годин 120 15 30   75       

 



4. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Теоретико- методологічні основи криміналістики 2 
2 Криміналістичні основи криміналістичної техніки. Судова 

фотографія, відеозапис та судова експертиза ДТП 
2 

3 Криміналістичні основи трасології та судова експертиза ДТП 2 
4 Основи криміналістичної тактики. Слідчий огляд та судова 

експертиза ДТП 
2 

5 Криміналістично- тактичні основи слідчого експерименту та судова 
експертиза ДТП 

2 

6 Криміналістична методика. Основи криміналістичної методики 
розслідування ДТП 

2 

7 Дорожньо- транспортна пригода : законодавство, поняття, облік та 
аналіз 

2 

8 Судова експертиза в Україні: правові основи 2 

9 Правовий статус суб’єктів судово- експертної діяльності 2 
10 Нормативно-правові положення підготовки, призначення та 

проведення судових експертиз у сфері ДТП. Види судових експертиз 
ДТП 

2 

11 Судова експертиза ДТП та людина 2 
12 Судова експертиза ДТП та транспортні засоби 2 
13 Правові основи методики транспортно- трасологічної експертизи 

ДТП 
2 

14 Правові основи методики автотехнічної експертизи ДТП 2 
15 Правові основи методики судової експертизи стану доріг і дорожніх 

умов у місцях ДТП 
2 

 
5. Теми практичних занять 

(навчальним планом непередбачено) 
 

6. Теми лабораторних занять 
(навчальним планом непередбачено) 

 



7. Контрольні питання, комплекси тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами 

1. Поняття і значення криміналістики в Україні 

2. Предмет, система і завдання криміналістики 

3. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань 

4. Виникнення і розвиток криміналістики в Україні 

5. Сучасний стан криміналістики в Україні 

6. Експертні та криміналістичні установи в Україні 

7. Поняття криміналістичної техніки в Україні 

8. Основи використання криміналістичної техніки 

9. Правові основи використання криміналістичної техніки 

10. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства 

11. Поняття судової фотографії 

12. Основні види судової фотографії та їх принципові характеристики 

13. Поняття трасології та її значення 

14. Поняття сліду в трасології 

15. Механізм слідоутворення 

16. Класифікація слідів 

17. Основи дактилоскопії 

18. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук 

19. Сутність дактилоскопічної експертизи 

20. Сліди ніг та взуття людини 

21. Сліди знарядь злому та інструментів 

22. Сліди транспортних засобів 

23. Поняття та предмет криміналістичної тактики 

24. Основні завдання криміналістичної тактики 

25. Поняття слідчого огляду:мета та принципи проведення 

26. Основні етапи проведення слідчого огляду 

27. Поняття та види слідчого експерименту 

28. Відмінність слідчого експерименту від судової експертизи 

29. Основні етапи тактики підготовки слідчого експерименту 

30. Загальні тактичні правила проведення слідчого експерименту 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=19475&displayformat=dictionary


31. Поняття «криміналістична методика» як розділ криміналістики 

32. Поняття, предмет, принципи і завдання судової експертизи 

33. Особливості правового регулювання судової експертизи в Україні 

34. Поняття транспортного засобу у законодавстві 

35. Види (класифікація) транспортних засобів 

36. Правила експлуатації. Єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних 

транспортних засобів, що експлуатуються 

37. Визначення напряму руху транспортного засобу за характером його сліду 

38. Сліди транспортних засобів та їх види 

39. Судово-медичні експертизи та ДТП : порядок проведення, види, завдання 

40. Суб’єкти проведення (статус судово-медичного експерта,судово-медичні 

експертизи) 

41. Поняття «дорожньо - транспортна пригода» за нормами міжнародного права та 

законодавства України 

42. Порядок обліку ДТП та аналізу 

43. Види та правове положення суб’єктів судової експертизи: сукупність суб’єктивних 

прав, юридичних обов’язків і законних інтересів суб’єктів права СЕД 

44. Правові норми, які визначають статус суб’єктів СЕД 

45. Правові основи проведення, завдання, порядок підготовки, призначення та 

проведення транспортно-трасологічної експертизи 

46. Криміналістичне слідознавства та розслідування ДТП 

47. Сліди як предмет судово-експертного дослідження ДТП 

48. Основні види (класифікація) слідів ДТП 

49. Способи вилучення, фіксації й дослідження слідів ДТП 

50. Види, мета, завдання, основні етапи, порядок підготовки, зміст питань, порядок 

призначення та проведення автотехнічної експертизи 

 

Тести для поточного контролю 

1 Криміналістика – наука юридична? 

1 Комплексна 

2 Суспільна 

3 Спеціальна 



2 Предмет науки криміналістики: 

1 сформульовано повністю 

2 в стадії подальшої розробки 

3 визначені основні риси 

3 Наукові розробки криміналістики базуються на досягненнях: 

1 суспільних наук 

2 природничих наук 

3 технічних наук 

4 Криміналістика зародилася в надрах науки: 

1 кримінального процесу 

2 цивільного процесу 

3 судової медицини 

4 виправно - трудового права 

5 адміністративного процесу 

5 Ідентифікація в криміналістиці: 

1 спеціальний метод дослідження 

2 загально - науковий метод 

3 процес виділення конкретного об`єкту з групи, подібних йому 

4 кінцевий результат ідентифікації конкретного об`єкту за його ознаками 

6 Об`єкти ідентифікації: 

1 поділ злочину в цілому 

2 окремі явища і процеси 

3 люди, предмети, тварини 

4 матеріальні об`єкти, що мають фіксовану форму і розміри 

7 Суб`єкти ідентифікації: 

1 Суддя 

2 Прокурор 

3 Слідчий 

4 спеціаліст-криміналіст 

5 судовий експерт 

8 Слідча версія – це: 

1 наукова гіпотеза 



2 модель події злочину 

3 обґрунтоване пояснення розслідуваної події в цілому чи окремих її сторін 

9 Підстави побудови слідчої версії: 

1 інтуїція слідчого 

2 первинна інформація про подію 

3 пеціальні криміналістичні знання слідчого 

4 результат узагальнення слідчої та судової практики 

10 До слідів-об`єктів, що вивчає судова трасологія, відносяться: 

1 загублені злочинцем предмети 

2 частини раніше цілих предметів 

3 запираючі пристрої 

4 залишені на місці пригоди предмети одягу злочинця 

11 Сліди гальмування – це: 

1 сліди-предмети 

2 сліди-речовини 

3 сліди-відображення 

4 сліди-контактуючої поверхні 

12 Ідентифікаційні ознаки письма – це особливість письмово-рухових навиків, що 
відображена у ….. 

13 Словесний портрет використовують для пошуку та упізнання….. 

14 Задачі огляду місця події: виявлення слідів …, визначення механізму вчинення 
…. 

15 Види слідчого огляду: огляд місцевості, приміщення, предметів, документів, огляд трупа, огляд 
живої ….. 

16 Прийоми фіксації огляду місця події: протоколювання, фотографування, кіно- і відео зйомка, 
копіювання, моделювання, складання, …. 

17 Обшук – це обґрунтована доказами по справі, слідча…., що полягає в примусовому 
обслідуванні громадян, майна, ............................................ , робочих ……з метою 
виявлення знарядь ….. 

18 Задачі обшуку направлені на збирання доказової ……по справі. 

19 Допит – це……… та судова дія в процесі якої орган, або …одержують інформацію від 
допитуваного стосовно обставин, які мають значення для встановлення 

істини по справі. 

20 Судова експертиза – це слідча дія з організації та тактики використання спеціальних … з метою 
здобуття доказової … методами наукового дослідження експертом. 



21 Методика розслідування це сукупність наукових положень, тактичних засобів та тактичних … і 
методичних …., які застосовуються при розкритті та розслідуванні злочину. 

22 Слід пальця на склі – це: 

1 поверхневий слід-нашарування 

2 об`ємний слід 

3 поверхневий слід-відшарування 

4 термічна зміна слідосприймаючого об`єкту 

23 Послідовність етапів роботи зі слідами: 

1 Виявлення 

2 Фіксація 

3 Огляд 

4 Вилучення 

24 Дактилоскопія – це: 

1 галузь криміналістичної техніки 

2 розділ судової трасології 

3 підгалузь судової медицини 

4 розділ криміналістики 

25 Властивості папілярного візерунку: 

1 Індивідуальність 

2 Регенерація 

3 Постійність 

26 Сліди ніг людини – це: 

1 ступні ніг і ніг в шкарпетках 

2 підошви взуття 

3 босі ноги і в шкарпетках 

27 Протектор шини автомобіля – це: 

1 внутрішній діаметр шини 

2 дефект поверхні шини 

    3 зовнішній діаметр шини 

4 шар гуми на біговій частині шини 

28 Сліди шини колеса на потерпілому відносяться до: 

1 слідів-предметів 

2 слідів-речовин 

3 слідів-відображень 

4 слідів-нашарування 

29 По слідам можна визначити: 



1 швидкість руху автомобіля до зупинки 

2 ширину бігової частини протектора шини 

3 базу автомобіля 

4 довжину колеса 

30  Поверхневі сліди транспортних засобів, що утворені за рахунок нашарування: 

1 Негативні 

2 Нейтральні 

3 Позитивні 
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Екзаменаційні запитання 

1. Форми і види криміналістичної ідентифікації 

2. Криміналістичне значення слідів рук людини 

 
Тестові завдання різних типів 

1. Судове почеркознавство вивчає: 
А. Характер втілення думки – письмова мова 
Б. Особливості графічних знаків, що відображають 
рух яким їх виконано – почерк 
В. Технічний навик 

  Г. Всі відповіді вірні 
2. Фіксація результатів огляду місця події: 
А. Складання протоколу 
Б. Фото, кіно- і відеозйомка 
В. Схема, плани 

Г. Креслення окремих предметів і слідів  
3. Основні теоретичні положення судової 
трасології: 
А. Об’єкти матеріального світу індивідуальні 
Б. Загальні ознаки об’єктів трасології 
В. Окремі ознаки об’єктів трасології 

  Г. Всі відповіді вірні  
4. Об’єкти обшуку: 
А. Знаряддя і засоби вчинення і приховання 
злочину 
Б. Предмети і цінності добуті злочинним шляхом 
В. Предмети на яких зберігаються сліди злочину 

Г. Приміщення, документи, трупи або їх частини  
5. Засоби науково-дослідної криміналістичної 
техніки: 
А. Вимірювальні засоби 
Б. Оптичні збільшувачі і порівняльні засоби 
В. Фотографічна апаратура 
Г. Люмінесцентний аналіз, дослідження в 
ультрафіолетових та інфрачервоних променях, 
лазерних, рентген, радіоактивні ізотопи 

6. Класифікація вогнепальної зброї за призначенням: 
А. Мисливська, гладко ствольна, комбінована, нарізна 
Б. Бойова, спеціального призначення 
В. Пневматична, газова 

Г. Спортивна  
7. Судові експертизи в слідчій і судовій практиці: 
А. Криміналістична 
Б. Судово-хімічна, судово-бухгалтерська 
В. Судово-економічна, судово-планова 

  Г. Судово-автотехнічна, судово-медична  
 8. Структура ідентифікаційного дослідження та його 
стадії: 
А. Роздільна 
Б. Порівняльна 
В. Оцінка результатів дослідження 

Г. Формування висновків 
9. Класифікація пальцевих візерунків людини: 
А. Петльові 
Б. Дугові 
В. Завиткові 

Г. Всі відповіді вірні 
10. Об’єктами пред’явлення для впізнання є: 
А. Люди 
Б. Предмети 
В. Трупи, тварини 
Г. Транспорт 





8. Методи навчання 

Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: проблемний, частково-

пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний) тощо. Методи навчання за логікою 

передачі інформації: індуктивний, дедуктивний. Методи стимулювання інтересу до 

навчання і мотивації навчально-пізнаваної діяльності: ділові, ситуативні ігри, дискусії, 

студентські наукові конференції. 

1. Лекції 

2. Семінарські заняття 

3. Самостійна робота 

 

9. Форми контролю   

Видами контролю знань здобувачів вищої освіти є поточний контроль, проміжна 

та підсумкова атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних,лабораторних 

та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів вищої 

освіти до виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмногоматеріалу кожного 

змістового модуля. Навчальний матеріал дисциплін, які викладаються протягом 

одного семестру − осіннього чи весняного, поділяється лекторами на два-три змістові 

модулі. 

Проміжна атестація має визначити рівень знань здобувачів вищо освіти з 

програмного матеріалу змістового модуля (рейтингова оцінка із змістового модуля), 

отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння програмного 

матеріалу змістового модуля розробляються лектором дисципліни і затверджується 

відповідною кафедрою у вигляді тестування, письмової контрольної роботи, 

колоквіуму, результату експерименту, що можна оцінити чисельно, розрахункової чи 

розрахунково-графічної роботи тощо. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання знань студента 

відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з 

табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в 



дію від 27.12.2019 р. No 1371) 

Рейтинг студента, 

 Бали 

Оцінка національна за результати складання 

Екзаменів Заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни 

RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 

рейтингу з навчальної роботи RНР (до 70 балів): 

R ДИС = R НР + R АТ 

 

11. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи 

криміналістики та експертизи ДТП» для студентів ОС "Бакалавр" денної (скорочений 

термін) форм навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». 

 
12. Рекомендована література  

Основна 

1. Конституція України. -К: 1996. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. - К.: 2012. 

3. Закон України "Про Національну поліцію"// ВВР України. - 2015. -№40-41.- С379. 

4. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. 

// ВВР України. - 1992. -№22. - С. 303. 

5. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про 

оперативно-розшукову діяльність"" від 7 липня 1992 р. //ВВР України. 1992.-№39.-

С. 572. 

6. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" та 

Кримінально-процесуального кодексу України від 22 квітня 1993 р. // ВВР України. 

- 1993. - №22. - С. 229. 

7. Закон України „Про Службу Безпеки України” від 25 березня 1992 р. // ВВР 
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Допоміжна 

1. Журавель В. А. Системи слідчих дій та тактичні операції в структурі окремої 

криміналістичної методики розслідування злочинів / В. А. Журавель // Вісник АПрНУ. – 

2009. – № 2. – С. 197-208.  

2. Криміналістика: мультимед. підручник / В. І. Перкін, П. Д. Біленчук, В. К. Весельський, 

В. Б. Школьний, Ю. Б. Комаринська. – К., 2008.  

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: затверджена наказом 

Мін’юсту України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 

46. – Ст. 1715, із змінами і доп., внесеними наказами Міністерства юстиції України від 30 

грудня 2004 р. № 144/5, від 10 червня 2005 року № 59/5.  

4. Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб / Н. І. Клименко. – К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 521 с.  

5. Криміналістика: навч. посібник / І. В. Гора, В. А. Колесник. – К.: Алерта, 2005. – Ч. 1: 

Криміналістична техніка. – 320 с.  

6. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія 

/ В. Ю. Шепітько. – X.: Харків юрид., 2007. – 432 с. 

7. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : наук.- практ. посібник / 

за ред. Н. І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.  

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://zakon.rada.gov.ua 

2. Офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України - https://www.gp.gov.ua 

3. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України - https://mvs.gov.ua 

4. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України - https://ssu.gov.ua 

5. Державний науково-дослідний інститут МВС України - https://dndi.mvs.gov.ua 

6. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України - https://minjust.gov.ua 
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