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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Криміналістична 

габітологія» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» . 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні природничо-

наукові і правові передумови використання зовнішності людини для її 

ототожнення в умовах виявлення, попередження і розслідування 

кримінальних правопорушень. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Криміналістична 

габітологія» займає провідне місце у структурно-логічній схемі 

підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр», оскільки є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних 

та прикладних наук судової медицини, анатомії, антропології, 

атропометрії, судової фотографії, психології, теорії судової експертизи, 

криміналістики, кримінального процесу, тощо і дозволяє випускнику 

вирішувати професійні завдання за напрямом  «Правознавство» 

збирання, фіксації, вивчення і використання габітології у встановленні 

людини і її розшуку.  

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни « Криміналістична 

габітологія» є засвоєння системи теоретичних знань про природничо-

наукові і правові засади криміналістичної габітології, набуття 

практичних навичок і умінь збирати, фіксувати, вивчати, досліджувати 

габітологічну інформацію для розшуку людини і її ототожнення.  

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Криміналістична 

габітологія» полягає в опануванні природничо-наукових і правових 

засад габітології; визначені поняття зовнішності людини, її 

криміналістичної характеристики; досліджені системи відображень 

зовнішності людини і їх криміналістично значимих властивостей, 

можливостей, засобів і методів використання в оперативно-розшуковій і 

слідчій практиці; аналізі системи ситуацій, можливостей, засобів і 

методів збирання, фіксації, вивчення і використання габітології в 

установленні особи людини і її розшуку; вивченні можливостей та форм 

участі спеціалістів і експертів у збиранні, фіксації, вивченні і 

використанні габітологічної інформації для розшуку і ототожнення 

особи; набутті навичок, умінь збирати, фіксувати, вивчати і 

використовувати габітологічну інформацію, у тому числі правильно 

застосовувати спеціальну термінологію при опису зовнішності людини, 
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складанні суб’єктивного портрету, виготовленні впізнавальних 

фотознімків, суб’єктивних портретів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні: 

Знати: 

- історію розвитку спеціальних антропологічних знань; 

- предмет, об’єкт, задачі, методи криміналістичної габітології як 

галузі знань; 

- можливості використання криміналістичної габітологіі в процесі 

ідентифікації людини; 

- систему елементів і ознак зовнішності людини; 

- принципи, правила, послідовність опису зовнішності людини за 

методом словесного портрета; 

- класифікацію і загальну характеристику методів і технічних 

засобів складання суб’єктивних потретів; 

- закономірності розвитку і змін зовнішності людини; 

- види об’єктивних і суб’єктивних відображень зовнішності 

людини та їх характеристику; 

- вимоги та правила проведення впізнавальної фотозйомки; 

- спеціальну термінологію яка використовується при опису 

зовнішності людини за методом словесного портрету; 

- фактори які впливають на об’єктивне відображення ознак 

зовнішності людини; 

- основні положення ідентифікації людини за ознаками 

зовнішності; 

- методику проведення портретних експертиз та досліджень; 

- види суб’єктивних портретів і технічні засоби для їх 

виготовлення; 

- методичні основи, методику виготовлення суб’єктивних 

портретів. 

Уміти: 

- оперувати основними положеннями «Криміналістичної 

габітології»; 

- досліджувати зовнішність людини; 

- виявляти і фіксувати ознаки зовнішності людини; 

- оцінювати вплив різних факторів на достовірне відображення 

зовнішності людини; 

- використовувати засоби і методи для проведення впізнавальної 

фотозйомки; 

- виготовляти фото композиційні портрети розшукуваних осіб; 

- здійснювати опис зовнішності людини за фотовідображенням; 

- здійснювати опис зовнішності людини за уявним образом. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредит. 

Мова навчання: українська мова. 
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Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри криміналістичних експертиз, 

які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим 

запитом на електронну пошту за адресою: sadchenko.o.o@gmail.com. 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни          

 

Тема 1. Загальні положення криміналістичної габітології 

Історія виникнення, розвитку та становлення ідентифікації особи 

за ознаками зовнішності. 

Криміналістична габітологія, як галузь знань. Поняття, предмет, 

завдання та система. 

Роль і значення положень філософії, психології, судової 

медицини, анатомії, біології, антропології, кримінального процесу, 

криміналістики, судової фотографії, теорії судової експертизи у 

формуванні криміналістичної габітології. 

Видатні вчені, які сприяли розвитку та ставленню 

криміналістичної габітології. 

 

Тема 2. Поняття зовнішності людини. Джерела інформації про 

зовнішність людини 

Криміналістичне поняття зовнішності людини. Властивостей 

зовнішності людини. Криміналістична характеристика зовнішності 

людини. Частини тіла людини, елементи зовнішності людини, деталь 

елемента зовнішності людини, ознаки елементів зовнішності людини. 

Класифікація елементів і ознак зовнішності людини. 

Закономірності розвитку і змін зовнішності людини: вікові, 

малолітні, посмертні, косметико-хірургічні. 

Матеріальні і ідеальні відображення зовнішності людини, як 

джерела інформації про зовнішню і внутрішню фізіологічну сутність 

людини. 

 

Тема 3. Словесний портрет, як метод фіксації ознак зовнішності 

Уявний образ, як суб’єктивне відображення зовнішності людини. 

Форми фіксації уявного образу зовнішності людини. Види відтворення 

уявного образу зовнішності людини. 
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 Поняття словесного портрету. Основні правила опису зовнішності 

людини за методом словесного портрету. Принципи опису зовнішності 

людини. Послідовність опису зовнішності людини. 

  

Тема 4. Суб’єктивні портрети, як спосіб фіксації зовнішності 

людини 

Поняття суб’єктивного портрета та його правова природа. 

Фактори, які впливають на повноту і достовірність відображення 

ознак зовнішності в пам’яті очевидця. 

Види суб’єктивних портретів, технічні засоби, які застосовуються 

для їх виготовлення. 

Методичні засади і тактичні особливості виготовлення 

суб’єктивних портретів. 

Тема 5. Відображення зовнішності людини на фото записах і 

відео зображеннях 

Значення фотознімків для практики розшуку і встановлення різних 

осіб за їх зовнішністю. 

Поняття, правила виготовлення пізнавальних фотознімків. 

Фактори, які визначають на повноту і достовірність відображення 

ознак зовнішності на фотознімках і відео зображеннях. 

Фактори, які характеризують стан зовнішності осіб, в момент 

фото-відеозйомки. 

Особливості відображення ознак зовнішності при застосуванні 

цифрових засобів фото-відеозйомки. 

 

Тема 6. Використання ознак зовнішності людини при здійсненні 

розшуку осіб, встановлення невпізнаних трупів, криміналістичній 

реєстрації 

Особливості діяльності правоохоронних органів щодо здійснення 

розшуку осіб, встановлення невпізнаних трупів, криміналістична 

реєстрація. 

Процедура ведення реєстраційного документа, недоліки 

заготовлення пізнавальних карток з криміналістичних обліків. 

Правила підготовки інформаційно-розшукових орієнтировок з 

використанням опису ознак зовнішності розшукуваних осіб. 

 

Тема 7. Використання ознак зовнішності людини під час досудового 

розслідування 

Тактичні основи проведення слідчих (розшукових) дій з 

використанням відомостей про зовнішність людини. 
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Відомості про зовнішність людини, які отримані при допиті 

потерпілих і свідків. Правила, етапи складання словесного портрету при 

допиті. 

Особливості пред’явлення осіб, трупів та фотознімків для 

впізнання. Умови та порядок пред’явлення для впізнання. Правила 

фіксації цих ознак зовнішності за якими впізнано особу в протоколі 

впізнання. 
 

 

Тема 8. Використання ознак зовнішності людини в експертній 

практиці 

Можливості і форми участі спеціалістів і експертів у збиранні, 

фіксації, вивченні і використанні габітологічної інформації для розшуку 

і встановлення особи. 

Правила, порядок виготовлення фото композиційних портретів. 

Портретна експертиза, як процесуальна форма використання 

габітології в експертній практиці. Поняття портретної експертизи, 

наукові і правові засади, предмет, об’єкт, задачі, види і методики її 

проведення. 

Методи проведення портретної експертизи, методи співставлення, 

суміщення, репєража, накладання і їх характеристика, правила 

застосування. 

Узагальнення експертної практики проведення ідентифікації особи 

за ознаками зовнішності, як джерело розробки засобів, прийомів та 

методик портретної експертизи. 
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