
 
 

 
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«КРИМІНАЛІСТИКА» 

на 2015-2016 н.р. 
 (для студентів денної, заочної форм навчання та ПДО) 

 
1. Криміналістика як наука, наукові криміналістичні школи, етапи розвитку 

криміналістичної теорії. 
2. Предмет криміналістики, його зміст і сучасні підходи до конструювання його 

визначень. 
3. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і формування 

правової держави. 
4. Система криміналістики. 
5. Криміналістика в системі юридичних наук. 
6. Зв’язок криміналістики з природничими науками (фізикою, хімією, біологією, 

науковою організацією праці та ін.). 
7. Основні періоди розвитку вітчизняної криміналістики.  
8. Розвиток криміналістики в Україні. Внесок українських вчених в розвиток 

криміналістичної науки.  
9. Система криміналістичних закладів в Україні. 
10. Основні сучасні напрямки і школи в розвитку криміналістики.  
11. Поняття й класифікація методів криміналістики.  
12. Загальнонаукові методи криміналістики: спостереження, опис, порівняння, 

експеримент і моделювання. 
13. Використання в криміналістичній практиці логічних методів аналізу, синтезу, 

індукції, дедукції, гіпотези та аналогії. 
14. Характеристика спеціальних (часткових) методів криміналістики. 
15. Наукові основи, поняття й види ідентифікації. 
16. Поняття об'єктів ідентифікації, їх види. 
17. Класифікація ідентифікації. 
18. Ідентифікаційні ознаки, їх класифікація. 
19. Стадії ідентифікації.  
20. Загальні положення про методику проведення групофікації.  
21. Поняття та завдання криміналістичної діагностики.  
22. Поняття, завдання, джерела та основні категорії техніки як другої частини 

навчального курсу криміналістики. 
23. Система техніки як другої частини криміналістики, її основні розділи, галузі й 

теми.  
24. Поняття та основні різновиди технічних засобів роботи з джерелами інформації.  
25. Загальні й спеціальні комплекти технічних засобів.  
26. Поняття, значення й система фотокінозйомки і звуковідеозапису як галузі 

криміналістичної техніки та часткового криміналістичного вчення.  
27. Методи криміналістичної фотокіновідеозйомки. 
28. Сутність панорамної фото-, кіно-, відеозйомки. Різновиди панорамної зйомки. 
29. Загальні положення здійснення сигналетичної, репродукційної, стереозйомки, 

макрозйомки й мікрозйомки. 
30. Габітоскопія як часткове вчення і галузь техніки.  
31. Поняття і властивості ознак зовнішності людини. 
32. Загальні відомості про сучасні можливості встановлення людини за ознаками 



зовнішності методами словесного портрета і суб'єктивного портрета, за допомогою 
комп’ютерного фоторобота. 

33. Поняття ознак зовнішності людини, їх класифікація за характером прояву.  
34. Анатомічні ознаки зовнішності людини.  
35. Методика опису анатомічних ознак зовнішності. 
36. Функціональні ознаки зовнішності людини. 
37. Особливі прикмети людини. Значення особливих прикмет у встановленні 

людини. 
38. Основні положення методики складення словесного портрета і суб'єктивного 

портрета на підставі анатомічних, функціональних та інших ознак зовнішності людини. 
39. Слідознавство як часткове вчення криміналістики, її основні об'єкти.  
40. Класифікація слідів у криміналістиці.  
41. Природа папілярних узорів пальців рук та іншого шкіряного покрову людини. 
42. Класифікація папілярних узорів.  
43. Загальна характеристика будови папілярного узора та його мікродеталей. 
44. Властивості папілярних узорів. 
45. Огляд фізичних методів виявлення слідів папілярних узорів пальців рук людини. 
46. Суть хімічних методів виявлення невидимих потожирових слідів пальців рук. 
47. Загальна характеристика слідів ніг людини, технічних засобів та методів їх 

збирання.  
48. Поняття доріжки слідів ніг людини, сутність кожного із її елементів.  
49. Особливості збирання об'ємних та поверхневих відбитків слідів ніг. 
50. Техніка виготовлення гіпсових зліпків з об'ємних відбитків слідів ніг на різних 

носіях. 
51. Загальна характеристика слідів знарядь злому, механізму їх утворення шляхом 

прямолінійного, прямолінійно-поступального, зворотно-поступального та обертально-
поступального руху, обертання-котіння.  

52. Поняття зброєзнавства як часткового вчення криміналістики.  
53. Система та об'єкти дослідження зброєзнавства.  
54. Поняття вогнепальної зброї і боєприпасів.  
55. Класифікація вогнепальної зброї. 
56. Боєприпаси та їх будова. 
57. Механізм пострілу та утворення слідів використання вогнепальної зброї. 
58. Методика судово-балістичної експертизи. 
59. Поняття холодної зброї.  
60. Класифікація холодної зброї. 
61. Загальний огляд класифікації слідів застосування холодної зброї. 
62. Методика експертизи холодної зброї. 
63. Поняття вибуху, вибухових пристроїв і вибухових речовин.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Розділ І 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

 
Семінарське заняття № 1 

 
Поняття і система криміналістики 

І. Контрольні питання: 
1. Криміналістика як наука, наукові криміналістичні школи, етапи розвитку 

криміналістичної теорії. 
2. Вчення про предмет криміналістики. 
3. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і формування 

правової держави. 
4. Криміналістика в системі юридичних наук. 

 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Ознайомитись з матеріалами про техніко-криміналістичні засоби з підручників 

криміналістики та книги "Сто років криміналістики" А. Торвальда, "Книги 
криміналіста" під ред. П.Д. Біленчука. 

 
ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести опитування студентів по контрольних питаннях. 
2. Ознайомити студентів з техніко-криміналістичними засобами, які знаходяться в 

криміналістичній лабораторії. 
 

Семінарське заняття № 2 
 

Основи ідентифікації, групофікації та діагностики 
І. Контрольні питання: 
1. Наукові основи, поняття й види ідентифікації. 
2. Поняття об'єктів ідентифікації, їх види. 
3. Загальна методика ідентифікаційного дослідження. 
4. Ідентифікаційні ознаки. 
5. Стадії ідентифікації. 
6. Загальні положення про методику проведення групофікації. 
7. Поняття криміналістичної діагностики. 

 
Розділ ІІ 

 
ТЕХНІКА 

 
Семінарське заняття № 3 

 
Загальні положення криміналістичної техніки 

І. Контрольні питання: 
1. Що таке техніко-криміналістичні засоби, яка відмінність між ними і 

криміналістичними засобами. 



2. Які види техніко-криміналістичних засобів ви знаєте 
3. Поняття комплектних техніко-криміналістичних засобів. 
4. Техніко-криміналістичні засоби, які можуть використовуватись при огляді місця 

події. 
5. Загально-наукові криміналістичні методи, які використовуються при огляді місця 

події. 
6. Процесуальна регламентація огляду місця події з використанням техніко-

криміналістичних засобів. 
 

ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти таблицю-схему техніко-криміналістичних засобів. 

 
ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Ознайомитись з техніко-криміналістичними засобами валіз, які використовуються 

при проведенні слідчих та оперативно-розшукових дій. 
3. Навчитись практичному використанню техніко-криміналістичних засобів для 

загального огляду місця події. 
 
 

Семінарське заняття № 4 
 

Основи фотовідеозйомки і звуковідеозапису 
 

І. Контрольні питання: 
Поняття, значення й система фотозйомки і звуко та відеозапису. 
Методи криміналістичної фотозйомки: відображувальні і дослідницькі.  
Сутність панорамної фото та відеозйомки.  
Загальні положення здійснення сигналетичної, репродукційної, стереозйомки, 

макрозйомки й мікрозйомки. 
Дослідницькі фото та відеографічні методи. 
Загальні положення й значення контрастної і кольоровоподільної фотозйомки. 

 
Семінарське заняття № 5 

 
Основи габітоскопії 

І. Контрольні питання: 
1. Поняття, наукові основи та завдання габітоскопії. 
2. Поняття словесного портрета. 
3. Правила описання зовнішності людини за методом словесного портрета. 
4. Можливості застосування фотороботів і мальованих портретів, діапозитивів набору 

"ІКМ – 2" під час розслідування злочину. 
5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку 

та ідентифікації. 
 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти таблицю описання зовнішності людини за методом словесного портрета. 
3. Дати перелік питань, які можуть бути поставлені при призначенні портретної 

експертизи. 
 



ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Вивчити зовнішність живої людини. 
3. Описати зовнішність живої людини за методом словесного портрета. 

 
Лабораторно-практичне заняття № 6 

 
Основи слідознавства 

І. Контрольні питання: 
1. Загальні положення слідознавства. 
2. Поняття та класифікація засобів вчинення злочину. 
3. Поняття та види знарядь вчинення злочину. 
 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Ознайомитись із найпоширенішими видами знарядь вчинення злочину. 
 
ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Вивчити представлені знаряддя злому. 
3. Описати вивчений вид знаряддя злому у вигляді фрагменту протоколу. 
4. Скласти схему як додаток до протоколу. 

 
 

І. Контрольні питання: 
1. Види слідів знарядь вчинення злочину і механізм утворення слідів: 
- тиснення; 
- ковзання; 
- при зворотно-поступальному русі; 
- при обертово-поступальному русі. 
2. Способи виявлення і фіксації слідів знарядь вчинення злочину. 
 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти схематичну таблицю слідів знарядь злому. 

 
ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Вивчити представлені сліди знарядь злому. 
3. Описати вивчений вид сліду знаряддя вчинення злому у вигляді фрагменту 

протоколу. 
4. Скласти схему як додаток до протоколу. 
 
І. Контрольні питання: 
1. Поняття дактилоскопії. 
2. Механізм утворення дактилоскопічних слідів. 
3. Правила дактилоскопіювання живих осіб та трупів. 
 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти схематичну таблицю типів і видів папілярних узорів власних рук. 
 



ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Заповнити відповідні реквізити дактилокарти. 
3. Провести дактилоскопіювання живої особи. 

 
І. Контрольні питання: 
1. Якими способами виявляються сліди папілярних узорів. 
2. Будова петливих, дугових і завиткових узорів. 
3. Які існують хімічні засоби для виявлення слідів пальців рук. 
4. Підготовка матеріалів для призначення та проведення дактилоскопічної експертизи. 
5. Основні питання, які вирішуються при проведенні дактилоскопічних експертиз 

 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Ознайомитись з матеріалами дактилоскопічних експертиз, які знаходяться в 

криміналістичній лабораторії. 
 

ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Оглянути об’єкти із слідами пальців рук. 
3. Виявити сліди на об’єктах з допомогою різних порошків. 
4. Перекопіювати сліди з допомогою липкої стрічки на папір. 
5. Описати вилучені сліди пальців рук у фрагменті протоколу огляду. 
  
І. Контрольні питання: 
1. Види слідів ніг людини та їх характерні ознаки. 
2. Доріжка слідів людини. 
3. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів взуття людини. 
4. Сліди крові, зубів та інші сліди людини. 
 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Замалювати схему доріжки слідів людини і позначити її елементами. 
3. Скласти алгоритм (перелік основних операцій) копіювання сліду взуття за 

допомогою гіпсового розчину. 
 

ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Оглянути доріжку слідів, визначити її основні елементи і схематично її зобразити. 
3. Виготовити гіпсову копію окремого сліду взуття. 
4. Описати вказану копію сліду у вигляді фрагменту протоколу огляду. 

 
Лабораторно-практичне заняття № 7 

 
Основи зброєзнавства 

І. Контрольні питання: 
1. Поняття зброєзнавства як часткового вчення криміналістики. 
2. Поняття вогнепальної зброї і боєприпасів. 
3. Класифікація вогнепальної зброї. 
4. Механізм пострілу та утворення слідів використання вогнепальної зброї. 
5. Загальні положення збирання, особистого та експертного дослідження слідів 

вогнепальної зброї. 



6. Факти та обставини, що можуть бути встановлені у перебігу розслідування 
злочинів, що пов'язані із використанням вогнепальної зброї. 

 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Замалювати схематично пістолет і вказати його основні частини. 
3. Скласти перелік елементів описання вогнепальної зброї в протоколі огляду. 

 
ІІІ. Хід заняття: 

1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Оглянути представлені об’єкти (вогнепальну зброю і боєприпаси). 
3. Описати вказані об’єкти у вигляді фрагменту протоколу. 
4. Схематично замалювати об’єкти дослідження і позначити їх основні складові 

елементи. 
 

Лабораторно-практичне заняття № 8 
 

Криміналістичне дослідження холодної зброї 
І. Контрольні питання: 
1. Поняття холодної зброї.  
2. Класифікація холодної зброї. 
3. Факти та обставини, що можуть бути встановлені у перебігу розслідування 

злочинів, пов'язаних із використанням холодної зброї. 
4. Експертиза холодної зброї. 
 

ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Замалювати схематично зразок холодної зброї і вказати її основні частини. 
3. Скласти перелік елементів описання холоддної зброї в протоколі огляду. 

 
ІІІ. Хід заняття: 

1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Оглянути представлені об’єкти (зразки холодної зброї). 
3. Описати вказані об’єкти у вигляді фрагменту протоколу. 
4. Схематично замалювати об’єкти дослідження і позначити їх основні складові 

елементи. 
 


