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Рік підготовки –  4 (2) рік,  семестр – V (I), VI (ІI) 
Кількість кредитів EСTS: 5        
Мова викладання: українська 
 
Дні занять на VI (I) семестр: 
 
     Понеділок, 11.45-13.05, ауд. 28. 
     Середа, 13.30-14.50, ауд. 28. (верхній тиждень) 
 
Консультації:     П’ятниця, 13.30-14.50, ауд. 18. 

 

Керівник курсу  – к.ю.н.  Денисовський Михайло Дмитрович   

Контактна інформація – mdenis7321@gmail.com 

 

 

Криміналістика – одна з обов’язкових (нормативних) навчальних дисциплін, вивчення 

якої забезпечує усвідомлення студентами теоретичних аспектів стосовно закономірності 

механізму вчинення злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, 

збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів і розроблених на ґрунті цих 

закономірностей спеціальних засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів, а 

також практики її застосування у професійній діяльності. 

Криміналістика, як навчальна дисципліна будується на базі кримінально-процесуального 

права, науки криміналістики, природних, технічних і інших спеціальних наук. 

Основною метою викладання даного курсу є формування у студентів необхідних 

криміналістичних знань як невіддільного елементу професійної підготовки юриста-правознавця. 

Криміналістичні знання потрібні слідчим, адвокатам, нотаріусам, спеціалістам-криміналістам, 

експертам, а також керівникам юридичних служб на підприємствах банківської сфери для 

виконання організаційно-управлінських функцій на високому професійному рівні. Практичні та 

семінарські заняття покликані виробити у студентів вміння використовувати криміналістичну 

техніку, тактику та методику розслідування злочинів. 
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Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати 

навчання: 

 демонструвати необхідні знання та розуміння сутності основ загальної теорії 

криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної 

методики; 

 аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки злочину; 

 застосовувати набуті знання при плануванні розслідування в цілому та складанні плану 

розслідування окремих слідчих дій; 

 використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення 

слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих дій; 

 кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та інших експертиз; 

 використовувати при розслідуванні злочинів дані криміналістичних обліків; 

 формулювати слідчі версії і визначати напрямки розслідування злочинів; 

 використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій залежно від ситуації; 

 ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при розслідуванні злочинів; 

 оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні 

окремих видів злочинів, застосовувати окремі криміналістичні методики; 

 приймати рішення, спрямовані на попередження злочинів по матеріалам розслідування 

конкретної кримінальної справи. 

 

Кількість годин 
(аудит./самост.) 

 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Форми контролю 

86 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи криміналістики 

43 Тема 1. Предмет, система та завдання 
криміналістики 

Знати предмет, систему, функції криміналістики, її 
завдання на сучасному етапі розвитку суспільства 
та місце в системі юридичних наук. Вміти 
тлумачити сучасні уявлення про характеристику 
складових елементів системи криміналістики. 
Вміти охарактеризувати закономірності 
об’єктивної дійсності, що вивчаються 
криміналістикою. 

  Питання, тести 
 

43 Тема 2. Механізм учинення злочину 
(кримінального правопорушення) та 
виникнення криміналістично-
значущої інформації 

Знати поняття і структуру механізмів вчинення 
злочину (кримінального правопорушення) та 
виникнення криміналістично-значущої 
інформації. 

Питання, тести, 
модульний 

контроль 

2622 Змістовий модуль 2. Криміналістична техніка 

43 Тема 3. Загальні положення 
криміналістичної техніки 

Знати поняття, завдання та джерела 
криміналістичної техніки; суб’єкти, форми, 
принципи застосування криміналістичної техніки; 
класифікацію засобів криміналістичної техніки; 
правові підстави застосування криміналістичної 
техніки; організаційні, етичні і тактичні засади 
використання техніко-криміналістичних засобів; 
польові та лабораторні методи криміналістичної 
техніки. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

43 Тема 4. Криміналістична фотографія 
та відеозапис 

Знати поняття, завдання і систему 
криміналістичної фотографії; прийоми і методи 
судово-оперативної фотографії; методи судово- 

Питання, практичні 
завдання, тести 
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Кількість годин 
(аудит./самост.) 

 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Форми контролю 

  дослідницької фотографії; особливості 
застосування судової фотографії для фіксації 
окремих об'єктів: місця події, трупа, речових 
доказів, живих осіб; особливості застосування 
судового відеозапису, його види, методи, 
прийоми і засоби. 

 

43 Тема 5. Криміналістичне 
дослідження зовнішності людини 
(габітоскопія) 

Знати  наукові основи, поняття та значення 
ідентифікації людини за ознаками зовнішності; 
систему опису ознак зовнішності людини; 
критерії класифікації елементів та ознак 
зовнішності особи; предмет, об’єкти та коло 
питань вирішує завдання фотопортретна 
експертиза. 

Питання, практичні 
завдання 

44 Тема 6. Криміналістична трасологія 
(слідознавство) 

Знати предмет, систему і завдання трасології, 
наукові засади трасології; механізм утворення 
слідів і їх класифікацію; види та характеристику 
слідів людини, транспортних засобів, знарядь 
злому і інструментів; значення і можливості 
попереднього дослідження слідів у процесі 
проведення невідкладних слідчих дій; 
особливості виявлення і вилучення слідів. 

Питання, ситуаційні 
завдання, тести 

43 Тема 7. Криміналістичне 
зброєзнавство 

Знати предмет, завдання судової балістики та її 
наукові засади; види та характеристику об’єктів 
балістичного дослідження: зброї, боєприпасів, 
слідів пострілу; класифікацію вогнепальної зброї 
та боєприпасів; сліди застосування вогнепальної 
зброї та механізм їх утворення. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

33 Тема 8. Криміналістичне 
почеркознавство та авторознавство 

Знати поняття, об’єкт та завдання 
криміналістичного дослідження письма; поняття 
письма, почерку та письмової мови; загальні та 
спеціальні ознаки почерку; характеристику 
основних способів маскування почерку. 
Здійснити підготовку матеріалів для проведення 
судово-почеркознавчої чи авторознавчої 
експертиз. 

Питання, практичні 
завдання 

33 Тема 9. Криміналістичне 
дослідження звукових слідів  
(фоноскопія) 

Знати поняття та наукові засади 
криміналістичного дослідження звукових слідів; 
об’єкти, суб’єкти фоноскопічної експертизи; види 
зразків для ідентифікаційних фоноскопічних 
дослідже-нь. Вміти здійснювати оцінку 
результатів криміналістичного дослідження 
звукових слідів та проводити дії з підготовки 
матеріалів для призначення експертизи. 

Питання, практичні 
завдання, 

модульний контроль 

2418 Змістовий модуль 3. Криміналістична тактика 

63 Тема 10. Тактика допиту та 
одночасного допиту 

Знати поняття, види допиту; правові та фактичні 
підстави проведення допиту; тактичні прийоми та 
правила допиту. Вміти здійснювати підготовчі дії 
для проведення допиту; використовувати 
прийоми встановлення психологічного контакту з 
допитуваним; проводити процес фіксації слідчих 
(розшукових) дій із використанням додаткових 
засобів фіксації. 

Питання, ситуаційні та 
практичні завдання 

43 Тема 11. Тактика пред’явлення для 
впізнання 

Знати поняття, види пред’явлення для впізнання; 
особливості пред'явлення для впізнання за 
функціональними ознаками та проведення 
впізнання за фотознімками, кіно і відеострічками. 
Вміти здійснювати підготовчі дії для проведення 
пред’явлення для впізнання; проводити процес 
фіксації слідчих (розшукових) дій із 
використанням додаткових засобів фіксації; 
проводити оцінку даних пред'явлення для 
впізнання. 

Питання, практичні 
завдання, тести 
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43 Тема 12. Тактика обшуку Знати поняття, види обшуку; правові та фактичні 
підстави проведення обшуку; етапи та тактичні 
особливості проведення обшуку;особливості 
тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. 
Вміти здійснювати підготовчі дії для проведення 
обшуку; проводити обшук із використанням 
відповідних тактичних прийомів; проводити 
процес фіксації слідчих (розшукових) дій із 
використанням додаткових засобів фіксації. 

Питання, практичні та 
ситуаційні завдання 

43 Тема 13. Тактика слідчого 
експерименту 

Знати поняття, мету та завдання слідчого 
експерименту; види слідчого експерименту та 
тактичні положення проведення дослідів чи 
випробувань; особливості інструктажу учасників 
експерименту. Вміти здійснювати підготовчі дії 
до проведення слідчого експерименту; 
використовувати тактичні прийоми проведення 
слідчого експерименту; проводити процес 
фіксації слідчих (розшукових) дій із 
використанням додаткових засобів фіксації; 
проводити оцінку даних отриманих в результаті 
проведення слідчого експерименту. 

Питання, практичні 
завдання, тести 

33 Тема 14. Тактичні основи 
проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій 

Знати поняття негласних слідчих (розшукових) 
дій та завдання їх проведення; загальні 
положення тактики та можливості збирання 
доказів проведенням окремих негласних слідчих 
(розшукових) дій. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

33 Тема 15. Розшукова робота слідчого Дослідити та засвоїти організаційно-тактичні 
засади розшукової роботи слідчого. Вміти 
аналізувати проведення слідчих (розшукових) 
дій, спрямованих на встановлення 
місцезнаходження підозрюваного. 

Питання, ситуаційні 
завдання, модульний 

контроль 

2818 Змістовий модуль 4. Криміналістична методика 

42 Тема 16. Розслідування вбивства Знати елементи криміналістичної характеристики 
вбивств; типові слідчі ситуації та слідчі версії у 
провадженнях про вбивства; завдання і тактичні 
особливості невідкладних слідчих (розшукових) 
дій. Вміти застосовувати тактичні прийоми 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій 
під час розслідування вбивств; проводити оцінку 
здобутих даних в процесі розслідування. 

Питання, ситуаційні 
завдання, тести 

42 Тема 17. Розслідування шахрайства Вміти проаналізувати криміналістичну 
характеристику шахрайства. Визначити типові 
слідчі ситуації та слідчі версії під час 
розслідування шахрайства. Засвоїти особливості 
досудового розслідування шахрайства. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

43 Тема 18. Розслідування 
виготовлення з метою збуту або 
збуту підроблених (фальшивих) 
грошей 

Вміти надати криміналістичну характеристику 
виготовлення з метою збуту чи збуту 
підроблених (фальшивих) грошей. Визначити 
типові слідчі ситуації та слідчі версії під час 
розслідування виготовлення з метою збуту чи 
збуту підроблених (фальшивих) грошей та 
особливості досудового розслідування 
виготовлення з метою збуту чи збуту 
підроблених (фальшивих) грошей. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

43 Тема 19. Розслідування порушень 
правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту 
особами, які керують ними 

Засвоїти криміналістичну характеристику 
порушень правил безпеки дорожнього руху. 
Засвоїти типові слідчі ситуації та слідчі версії під 
час розслідування порушень правил безпеки 
дорожнього руху і особливості досудового 
розслідування порушень правил безпеки 
дорожнього руху. 

Питання, практичні та 
ситуаційні завдання 
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43 Тема 20. Розслідування хуліганства Вміти аналізувати криміналістичну 
характеристику хуліганства. Знати типові слідчі 
ситуації та слідчі версії під час розслідування 
хуліганства. Визначити особливості досудового 
розслідування хуліганства. 

Питання, ситуаційні 
завдання, тести 

4/3 Тема 21. Особливості розслідування 
злочинів (кримінальних 
правопорушень), учинених 
неосудними та особами з 
дефектами психіки 

Дослідити криміналістичну характеристику 
злочинів, учинених неосудними та особами з 
дефектами психіки. Визначити типові слідчі 
ситуації та слідчі версії під час розслідування 
злочинів, учинених неосудними та особами з 
дефектами психіки. Вміти охарактеризувати 
особливості досудового розслідування  злочинів, 
учинених неосудними та особами з дефектами 
психіки. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

42 Тема 22. Особливості розслідування 
злочинів (кримінальних 
правопорушень), учинених 
неповнолітніми 

Визначити криміналістичну характеристику 
злочинів, учинених неповнолітніми. Знати типові 
слідчі ситуації та слідчі версії під час 
розслідування злочинів, учинених 
неповнолітніми. Вміти проаналізувати 
особливості досудового розслідування  злочинів, 
учинених неповнолітніми. 

Питання, тести, 
модульний контроль 

 

 

Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в усіх 

видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  самостійна 

робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-

диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 

компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 

евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  теоретичні 

положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На лекціях 

вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення стислого 

конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на 

практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також закріплюються шляхом 

розв’язування практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 

зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, публічно 

виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для розв’язування 

практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 

семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у відповідних 

методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487.  

 

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487
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Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 

опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 

правильного застосування правових норм. 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку питань і 

практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг 

самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  оцінювання 

навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль,  

- модульний контроль,  

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання,  

- підсумковий контроль у формі екзамену. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і має 

на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 

поточному контролі є: 

- робота в малих групах, спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних питань з 

наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 

- презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, індивідуальних 

завдань, реферативних досліджень тощо; 

- дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 

- кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності. 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з певного змістового 

модуля.  

 Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 

теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 

студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-

дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 

робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 
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отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст 

навчальної дисципліни в цілому. 

  Підсумковий контроль зазвичай проводиться у формі усного екзамену, який передбачає 

перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, 

здатності комплексно, творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне 

ставлення до певної проблеми, обґрунтовувати свою фахову позицію, розв’язувати практичні 

задачі тощо.  

У процесі відповіді студентка виявляються наступні рівні знань: високий, добрий, 

посередній, недостатній. 

Високий рівень знань: оцінка в межах від 90 до 100 балів. Ставиться за повні і правильні 

відповіді студента на усі запитання. При цьому необхідно, щоб студент умів логічно мислити, 

вільно використовувати набуті теоретичні знання, застосовувати знання з суміжних галузей права, 

орієнтуватися в системі поточного законодавства та матеріалах судової практики. 

Добрий рівень знань оцінюється у межах 75 – 89 балів. Студент аргументовано викладає 

матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей та похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу. Він володіє базовими правовими 

термінами, поняттями та категоріями з вказаної теми, але самостійно нездатний аналізувати 

норми права, застосовувати їх в конкретній правовій ситуації 

Посередній рівень знань оцінюється в межах 60 – 74 балів. Студент в основному знає 

матеріал теми, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань, відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 

явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом.  

Недостатній рівень знань оцінюється в межах до 60 балів. Студент не опанував зміст теми, 

вкрай слабо знає рекомендовану літературу, не володіє базовими поняттями, термінами, 

категоріми. Відсутнє логічне та наукове мислення, практичними навичками не володіє.  

Підсумкова оцінка студента в балах розраховується таким чином: 

 
Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод. контр.) 

 

Модуль 
3 

(ІНДЗ) 
Модуль 4 

Підсумкова 
оцінка 

 І семестр 
Вагові 
коефіцієнти, 
% 

70 20 10 – 100 

Розрахунок 
оцінки в 
балах (І сем.) 

80 85 90 – 82 

 ІІ семестр  
Вагові 
коефіцієнти, 
% 

40 20 10 30 100 

Розрахунок 
оцінки в 
балах (ІІ сем.) 

80 85 90 80 82 
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О (Iсем.) = 80*0,7 + 85*0,2 + 90*0,1 = 82 

О (ІІ сем.) = 80*0,4 + 85*0,2 + 90*0,1 + 80*0,3 = 82 

Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 

доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 

академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

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

мобільних девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 

незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 

консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку ( до 10 балів).  

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати по 

кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового семестрового 

контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки регулюються Положенням про 

апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів. Перескладання незадовільних 

оцінок здійснюється відповідно до Положення про порядок ліквідації академічних 

заборгованостей  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Кримінальний кодекс України від 21 квітня 2001 р. № 2341-III.   

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.  

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII.  

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

5. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII.  

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII.  

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show. 

7. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби 

Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом 

МВС України від 03 листопада 2015 № 1339.  

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15. 

  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15
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8. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.  

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. 

9. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів: затв. 

рішенням розширеного засідання секції НКМР Міністерства юстиції України з проблем трасології та судової 

балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 15.01.1999р. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99. 

10. Пясковский В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алексєєв О.О. Криміналістика: підручник. Київ: «Центр учбової 

літератури», 2015. 544 с.  

URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1700/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0

%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf. 

11. Благута Р.І., Сибірна Р.І., Бараняк В.М. Криміналістика: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2012. 496 с. 

URL:https://studfile.net/preview/9648679/. 

12. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кузьмічов Я.В та ін. Криміналістика: питання і відповіді: навчальний посібник. 

Київ: Центр учбової літератури, 2018. 280 с. 

13. Варфоломеєва Т.В., Гончаренко В.Г., Бояров В.І., Гончаренко С.В., Попелюшко В.О. Криміналістика: академічний 

курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 504 с. 

14. Маркусь В. О. Криміналістика. Курс лекцій: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2007. 558 с.  

URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR1/CD/KRIMINALISTIKA2007.pdf. 

15. Іщенко А.В., Пясковський В.В., Самодін А.В., Чорноус Ю.М. Криміналістика в питаннях і відповідях: навчальний 

посібник. Київ: ТОВ "Видавництво "Центр учбової літератури" , 2016. 118 с. 

URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1596/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0

%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85%20%

D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85.pdf. 

16. Удовенко Ж.В. Криміналістика: конспект лекцій, за заг.ред. Галагана В.І.: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератуи, 2017. 320 с. 

17. Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: навчальний посібник. Київ:Алерта, 2004. 213с. 

URL: http://filoslib.narod.ru/files/Grebenkov.pdf. 

18. Іванов В.М., Іванова О.В. Юридична конфліктологія: навчальний посібник. Київ: МАУП, 2004. 224 с. 

URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/nw65.pdf. 

19. Біленчук П. Д., Гель А. П., Семаков Г. С. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів 

злочинів: навчальний посібник. Київ: МАУП, 2007. 512 с. 

URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p09_25.pdf. 

_________________________ 

      !!! Навчальні посібники, виділені кольором, наявні у бібліотеці коледжу 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99
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