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МОДУЛЬ І. Теоретичні засади криміналістики.  

Криміналістична техніка. 

 
Тема 5. Криміналістична (судова) фотографія і відеозапис 

Питання для обговорення 
1. Судова фотографія: поняття, завдання, система.  
2. Судово-оперативна фотографія: поняття, завдання, методи. 

Особливості фотографування місця події, трупа, речових доказів, живих осіб.  
3. Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи. 
4. Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби його 

здійснення при проведенні слідчих дій. 
 

Тема 6. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, 
дактилоскопія) 

Питання для обговорення 
1. Поняття трасології, її наукові засади. 
2. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм утворення 

слідів. 
3. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби 

та методи виявлення та вилучення слідів. 
4. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг та взуття, зубів і 

нігтів), транспортних засобів, знарядь злому та інструментів. 
 
Тема 8. Криміналістичне дослідження документів 

(документознавство) 

Питання для обговорення 
1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження 

документів. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з 
документами.  

2. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види. Види підробки 
документів. 

3. Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх 
класифікація та ідентифікаційне значення.  

4. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 
можливості. 

 
Тема 9. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія) 

Питання для обговорення 
1. Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками.  
2. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та ідентифікаційне 

значення.  
3. Словесний портрет. Система опису ознак зовнішності.  
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МОДУЛЬ ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування 
окремих видів злочинів 

 
Тема 15. Тактика огляду 

Питання для обговорення 
1. Поняття, сутність і завдання огляду. Види огляду.  
2. Огляд місця події.  
3. Особливості огляду трупа. 
4. Фіксація ходу і результатів огляду. 
5. Освідування. 

 
Тема 18.Тактика пред'явлення для впізнання 

Питання для обговорення 
1. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання.  
2. Підготовка до пред'явлення для впізнання.  
3. Порядок пред’явлення для впізнання осіб, трупів, речей, тварин. 
4. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання. 

 
Тема 23. Розслідування злочинів проти власності 

Питання для обговорення 
1. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв та інших 

злочинних посягань на власність. 
2. Типові слідчі ситуації при злочинних посяганнях на власність та 

обумовлені ними особливості початкового і наступного етапів розслідування.  
3. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій при 

злочинних посяганнях на власність.  


