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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

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. 

Завдання, які необхідно виконати в процесі вивчення предмету пропонованої 

навчальної дисципліни, полягають у тому, щоб сформувати у слухачів навички 

систематизувати здобуті теоретичні і практичні знання у сфері криміналістики 

та судової експертизи ДТП; навчити слухачів знаходити оптимальні рішення 

у практиці забезпечення безпеки дорожнього руху. 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=592


                                  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 
Год. 

(лекції/ 
лаб.) 

 
Результати навчання 

 
Завдання Оцін юван ня 

4 семестр 
Модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. 
Теоретико- 

методологічні основи 
криміналістики 

1/2 

Знати: 
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. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

10 балів 

Тема 2. 
Криміналістичні  основи 

криміналістичної 
техніки. Судова 

фотографія, відеозапис 
та судова експертиза 

ДТП 

1/2 

Знати: 
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. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та  написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

12 балів 

Тема 3. 
Криміналістичні 

основи трасології та 
судова експертиза ДТП 

1/2 

Знати: 
Поняття криміналістичного 
слідознавства у широкому та 
вузькому значенні. Поняття сліду в 
трасології. Механізм    слідоутворення. 
Співвідношення трасології та судової 
експертизи ДТП. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи   в 
elearn та  написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

12 балів 
 

Тема 4. Основи 
криміналістичної  

тактики. Слідчий                         огляд та 
судова експертиза ДТП 

1/2 

Знати : 
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. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

12 балів 

Тема 5. Криміналістично 
- тактичні основи слідчого 
експерименту та судова 

експертиза                           ДТП 
1/2 

Знати: 
Кримінально-процесуальні 
підстави проведення слідчого 
експерименту. Поняття та види 
слідчого експерименту. Відмінність 
слідчого експерименту від судової 
експертизи. Основні етапи тактики 
підготовки слідчого експерименту. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

12 балів 



Загальні тактичні правила проведення 
слідчого експерименту. 

Тема 6. Криміналістична 
методика. Основи 
криміналістичної 

методики розслідування 
ДТП 

1/2 

Знати: 
Поняття «криміналістична методика» 
як розділ криміналістики. 
Характеристика її елементів. Основні 
ознаки криміналістичної 
характеристики злочину, завдання та 
структура. Криміналістична 
характеристика ДТП. Особливості 
методики досудового розслідування 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

12 балів 

Тестові завдання до 1 
модуля 

30 

Всього за 1 модуль 100 
Модуль 2. Особлива частина 

Тема 7. 
Дорожньо- 

транспортна пригода : 
законодавство, 

поняття, облік та   
аналіз 

1/2 

Знати : 
Зміст поняття «дорожньо- 
транспортна пригода» за нормами 
міжнародного права та законодавства 
України. 
Порядок обліку ДТП та аналізу. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

8 балів 
 

Тема 8. 
Судова експертиза в 

Україні: правові        
основи 

1/2 Знати : 
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. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

8 балів 
 

Тема 9. 
Правовий статус 
суб’єктів судово- 

експертної діяльності 
1/2 

Знати:  
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 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 7 балів 

 

Тема 10. 
Нормативно-правові 

положення 
підготовки, призначення 

½ 

Знати: 
 місце і значення судових експертиз 
ДТП у загальній класифікації судових 
експертиз та експертних досліджень в 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 

8 балів 
 



та проведення судових 
експертиз у сфері ДТП. 
Види судових   експертиз 

ДТП 

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. 

самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

Тема 11. 
Судова експертиза  ДТП та 

людина 
1/2 

Знати: 
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. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

8 балів 
 

Тема 12. 
Судова експертиза ДТП 

та транспортні засоби 
1/2 

Знати: 
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. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 8 балів 

Тема 13. 
Правові основи методики 

транспортно- 
трасологічної експертизи 

ДТП 

1/2 

Знати: 
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 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

8 балів 



дослідження слідів ДТП. 

Тема 14. 
Правові основи методики 
автотехнічної експертизи 

ДТП 
1/2 

Знати: 
Види, мета, завдання, основні етапи, 
порядок підготовки, зміст питань, 
порядок призначення та проведення. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

8 балів 
 

Тема 15. 
Правові основи 

методики судової 
експертизи стану 

доріг і дорожніх умов у 
місцях ДТП 

1/2 

Знати: 
Види, мета, завдання, основні етапи, 
порядок підготовки, зміст питань, 
порядок призначення та проведення. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи в 
elearn та написання 
самостійної роботи в 
аудиторії (в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

8 балів 
 

Тестові завдання до 2 
модуля 

30 

Всього за 2 модуль 100 
Всього за навчальну 
роботу 

70 

Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних засобів зв’язку). Усі доповіді та 
реферативні роботи повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу, електронні джерела 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг здобувача вищої 
освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 
екзаменів 

90-100 відмінно 



74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 
 


