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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Участь спеціаліста при 

проведені слідчих (розшукових) дій» є закономірності об’єктивної дійсності, 

що складають фактичні дані та обставини події, які встановлюються на основі 

розроблених у криміналістиці теоретичних та методологічних засад, які 

реалізуються при дотриманні визначених законом підстав та умов участі 

спеціаліста в техніко-криміналістичному забезпеченні при проведенні слідчих 

(розшукових) дій. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Участь спеціаліста 

при проведенні слідчих (розшукових) дій» ґрунтується на знаннях таких 

навчальних дисциплін як: «Криміналістика», «Кримінальне право», 

«Кримінальний процес», «Криміналістична фотографія та відеозапис», «Техніко-

криміналістичне забезпечення слідчих (розшукових) дій», «Криміналістичне 

слідознавство», «Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів». 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри криміналістичного забезпечення та 

судових експертиз які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з 

письмовим запитом на електронну пошту за адресою kkzse_nni2@naiau.kiev.ua  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Місце і роль спеціальних знань у слідчій і судовій практиці. 

Поняття спеціальних знань, їх ознаки та суб’єкти використання і 

застосування у кримінальному провадженні. Правова регламентація 

використання спеціальних знань у кримінальному процесуальному 

законодавстві. Форми використання спеціальних знань у кримінальному 

провадженні. Процесуальні форми використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні. Непроцесуальні форми використання спеціальних 

знань у кримінальному провадженні. Порівняльна характеристика експерта та 

спеціаліста щодо принципів використання спеціальних знань. Правові основи 

та науково-технічні засоби, що використовуються спеціалістом при проведенні 

слідчих (розшукових) дій. Вимоги до таких засобів і підстави їх застосування. 

Тактичні та методичні прийоми, що застосовуються спеціалістом при огляді 

місця події, отриманні зразків для порівняльного дослідження. Фіксація факту 

отримання порівняльного матеріалу у протоколі слідчої (розшукової) дії. 

Правові та фактичні підстави залучення спеціаліста для підготовки матеріалів 

на експертизу. Можливості залучення спеціаліста, який брав участь в огляді 

місця події, для проведення експертизи. Види допомоги, наданої спеціалістом 

слідчому. 
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Тема 2. Правові, організаційні та тактичні основи участі спеціаліста 

в слідчих (розшукових) діях. 

Регламентація використання спеціальних знань спеціалістом у 

кримінальному процесуальному законодавстві. Мета використання спеціальних 

знань при проведенні слідчих (розшукових) дій. Порядок та умови участі 

спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій. Обов’язки і права 

спеціаліста. Принципи взаємодії спеціаліста та слідчого. Участь інспектора-

криміналіста в роботі слідчо-оперативної групи. Участь спеціаліста на 

підготовчому етапі проведення слідчої (розшукової) дії.  

Поняття професії інспектор-криміналіст, напрям діяльності інспектора-

криміналіста. Інспектор-криміналіст як суб’єкт техніко-криміналістичної 

діяльності. Освітні та професійні вимоги до компетенції інспектора-

криміналіста.  

Підрозділи Експертної служби як суб’єкт слідчих (розшукових) дій. 

Правові та фактичні підстави залучення спеціалістів до техніко-

криміналістичного забезпечення слідчих (розшукових) дій.  

Поняття, елементи і правові основи техніко-криміналістичного 

забезпечення слідчих (розшукових) дій. Історія виникнення, застосування і 

розвитку техніко-криміналістичних засобів забезпечення слідчих (розшукових) 

дій. Класифікація та принципи застосування техніко-криміналістичних засобів. 

Процесуальне закріплення результатів їх застосування. Наукові основи техніко-

криміналістичного забезпечення слідчих (розшукових) дій, узагальнення 

відповідної практики. Наукова розробка методів, прийомів та засобів 

виявлення, вилучення, фіксації й дослідження речових доказів. Організаційні 

основи техніко-криміналістичного забезпечення слідчих (розшукових) дій. 

Матеріальне забезпечення криміналістичною та спеціальною технікою. 

Розробка нових техніко-криміналістичних засобів. Організація підготовки 

кадрів. Вивчення передового досвіду техніко-криміналістичного забезпечення 

слідчих (розшукових) дій. 

Визначення поняття та наукові основи техніко-криміналістичного 

забезпечення слідчих (розшукових) дій. Процесуальне, організаційне та їх 

матеріальне забезпечення. Вивчення передового досвіду при проведені слідчих 

(розшукових) дій.  
 

Тема 3. Попереднє дослідження слідів та інших речових доказів. 

Виявлення, фіксація та вилучення криміналістично значущої інформації 

під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Поняття та мета попереднього дослідження слідів та інших об’єктів при 

проведенні слідчих (розшукових) дій. Методи попереднього дослідження. 

Порядок оформлення результатів проведення попереднього дослідження. 

Використання результатів попереднього дослідження матеріальних слідів для 

виявлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і обставин 

розслідуваної події. Експрес-методи попереднього дослідження речових 

доказів. Виявлення, фіксація, вилучення дактилоскопічних слідів на місці події 

і можливості їх дослідження. Методи виявлення слабо видимих і невидимих 
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слідів рук людини. Методи вилучення дактилоскопічних слідів з різних 

поверхонь. Виявлення, фіксація, вилучення на місці події: слідів взуття, слідів 

біологічного походження, запахових слідів людини, слідів транспортних 

засобів, слідів знаряддя зламу та можливості їх дослідження. 
 

Тема 4. Участь спеціаліста в огляді місця події. 

Поняття огляд місця події, місце події, місце злочину. Правове 

забезпечення огляду місця події. Види слідчого огляду. Завдання огляду та 

принципи його проведення. Питання, що вирішуються при проведені огляду. 

Стадії проведення та фіксація огляду місця події. 

Організаційні, тактичні та методичні основи участі спеціаліста в огляді 

місця події. Основні завдання, які вирішуються спеціалістом під час огляду 

місця події.  

Науково-технічні засоби, що використовуються при огляді місця події 

для виявлення, фіксації та вилучення речових доказів. Вимоги, що 

пред’являються до таких засобів і підстави їх застосування. Характеристика та 

призначення комплектів науково-технічних засобів, звуко- і відеозаписуючих 

приладів, які використовуються під час огляду місця події. Техніко-

криміналістичні методи, способи і засоби виявлення, фіксації та вилучення 

слідів.  

Класифікація слідів. Роль моделювання та реконструкції під час огляду 

місця події. Визначення послідовності дій, способів пошуку слідів та інших 

речових доказів, вибір відповідних науково-технічних засобів. Завдання 

спеціаліста на етапі детального огляду місця події. Дії спеціаліста на статичній 

стадії огляду. Дії спеціаліста на динамічній стадії огляду. Надання допомоги 

слідчому у вивченні об’єктів огляду, виявленні ознак, що їх індивідуалізують, 

визначенні належності об’єктів огляду до розслідуваної події. Визначення 

засобів та методів виявлення і фіксації слідів. Фотографування та відеозйомка 

на місці події. Криміналістичні методи і засоби фіксації матеріалів та речовин, 

об’єктів біологічного походження тощо. Правила зберігання об’єктів-носіїв зі 

слідами, їх упакування. Дії спеціаліста на заключному етапі огляду. Вилучення 

і упакування об’єктів огляду місця події. Опис слідів у протоколі огляду. 

Оформлення результатів фотографування, копіювання, моделювання, фіксації 

слідів. 
 

Тема 5. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події з 

урахуванням ситуації огляду та виду кримінального правопорушення. 

Основні завдання, які вирішуються спеціалістом під час огляду місця 

події. Вимоги, що пред’являються до спеціаліста, який бере участь в огляді 

місця події, його обов’язки. Психологічні особливості роботи інспектора-

криміналіста в складі слідчо-оперативної групи на місці події. Техніка безпеки 

спеціаліста на місці події. Дії спеціаліста на етапах огляду місця події 

(початковому, основному, заключному).  

Алгоритм дій інспектора-криміналіста при проведені огляду місць події: 

вбивства, грабіж, розбійний напад, крадіжка, незаконне заволодіння 
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транспортним засобом. Слідова картина. Сліди злочину та злочинця. 

Виявлення, фіксація та вилучення слідів та речових доказів, їх попереднє 

дослідження. 

Особливості огляду місця події під час розслідування вбивств на 

відкритій місцевості, у приміщенні, вчинених на замовлення. Особливості 

огляду місця події у провадженнях про сексуальні вбивства. Особливості 

огляду місця події під час розслідування дітовбивств. Особливості огляду місця 

події при виявленні невідомих, розчленованих і скелетованих трупів. 

Особливості огляду місця події при різних видах смерті: самоповішання, 

самогубство з застосуванням вогнепальної зброї, падіння з висоти, 

автомобільна і залізнична травма, смерть при пожежі, передчасна смерть, 

нещасний випадок. 

Особливості огляду місця події при зґвалтуванні. 

Особливості огляду місця події під час розслідування ДТП. 

Особливості огляду місця події під час розслідування розбійних нападів 

(грабежів) у приміщенні та на відкритій місцевості. 

Особливості огляду місця події під час розслідування крадіжок (із 

магазину, квартири, автомобіля тощо). 

Особливості огляду місця події під час розслідування незаконного 

заволодіння транспортним засобом. 

Особливості огляду місця події під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів. 

Особливості огляду місця події під час розслідування кримінальних 

вибухів. 

Особливості огляду місця події при пожежі. 
 

Тема 6. Особливості участі спеціаліста у проведенні інших слідчих 

(розшукових) дій 

Участь спеціаліста у проведенні обшуку. Особливості обшуку як слідчої 

(розшукової) дії. Завдання, які вирішуються під час обшуку. Підготовка 

спеціаліста до участі в обшуку. Види допомоги слідчому при проведенні 

обшуку. Особливості огляду предметів і речей, що вилучаються при обшуку. 

Застосування техніко-криміналістичних засобів під час обшуку. 

Участь спеціаліста у слідчому експерименті. Завдання, які вирішуються 

слідчим експериментом. Дії спеціаліста при підготовці слідчого експерименту. 

Особливості участі інспектора-криміналіста під час слідчого експерименту. 

Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. 

Участь спеціаліста у проведенні допиту і пред’явленні для впізнання. 

Деякі особливості правового регулювання допиту та участі в ньому спеціаліста. 

Взаємодія слідчого та спеціаліста при проведенні допиту з використанням 

речових доказів. Участь у підготовці до проведення пред’явлення для 

впізнання. Криміналістичне забезпечення пред’явлення для впізнання. 

Особливості фіксації ходу і результатів пред’явлення для впізнання.  
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Тема 7. Взаємодія спеціаліста і слідчого при призначенні та 

проведенні експертизи 

Поняття профілактичної діяльності. Принципи та форми профілактичної 

діяльності. Основні завдання профілактичної діяльності. Основні напрями 

роботи спеціаліста щодо встановлення обставин, які сприяли вчиненню 

злочину. Види допомоги спеціаліста. Оформлення результатів використання 

знань спеціаліста у попередженні злочинів. Пропозиції щодо усунення умов, які 

сприяють вчиненню злочинів. 

Поняття та суть взаємодії слідчого з працівниками Експертної служби. 

Форми, види та напрямки взаємодії слідчих та експертних підрозділів. 

Особливості взаємодії слідчого з спеціалістами під час проведення судової 

експертизи. Консультативна допомога слідчому при призначенні експертизи, 

формулюванні питань у постанові про призначення експертизи. Надання 

допомоги у підготовці матеріалів на експертизу та отриманні зразків для 

порівняльного дослідження.  

 
 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Метою навчальної дисципліни «Участь спеціаліста при проведенні 

слідчих (розшукових) дій» є набуття здобувачами вищої освіти теоретичних 

знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності, направленої на 

формування і активний розвиток навиків та умінь при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; формування у здобувачів знань із правових і організаційних 

основ участі спеціаліста у слідчих (розшукових) діях і вироблення умінь і 

навичок виявлення, фіксації, вилучення, проведення попереднього дослідження 

криміналістично значущої інформації під час проведення слідчих (розшукових) 

дій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Участь спеціаліста 

при проведені слідчих (розшукових) дій»  є: 

–  формування знань про загальні положення участі спеціаліста при 

проведенні слідчих (розшукових) дій;  

–  формування у здобувачів запасу базових термінів з участі спеціаліста 

при проведенні слідчих (розшукових) дій;  

–  систематизацію кола завдань, які майбутній спеціаліст буде 

вирішувати для забезпечення актуальних потреб слідчої та судової практики;  

– вивчення закономірностей злочинної діяльності та механізму 

кримінального правопорушення; 

– набуття вмінь використовувати вищевказані закономірності в 

діяльності з виявлення, фіксації, вилучення та зберігання доказів; 

– ознайомлення здобувачів із сучасними методами збирання і 

дослідження доказів; 

– оволодіння практичними навичками щодо застосування сучасних 

методів криміналістики, судової експертизи в практичній діяльності з 

розслідування та попередження кримінальних правопорушень. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

– теоретичні та практичні питання використання спеціальних знань у 

слідчій і судовій практиці; 

– правові, організаційні та тактичні основи участі спеціаліста в слідчих 

(розшукових) діях; 

– принципи та форми використання спеціальних знань спеціалістом при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; 

– 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; 

– правила поводження з предметами та документами, що є речовими 

доказами; 

– особливості участі спеціаліста в огляді місця події з урахуванням 

ситуації огляду та виду кримінального правопорушення; 

– особливості участі спеціаліста у проведенні інших слідчих 

(розшукових) дій; 

– особливості взаємодії спеціаліста і слідчого при призначенні та 

проведенні експертизи. 

вміти: 
– аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки 

кримінального правопорушення; 

– використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, 

фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та 

результатів слідчих (розшукових) дій; 

– проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 

складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення місця події чи 

окремих речей; 

– оформлювати фото-, звуко- та відеоматеріалів після завершення 

слідчих (розшукових) дій; 

–  виявляти, фіксувати, здійснювати вилучення та пакування 

матеріальних об’єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого 

правопорушення; 

– надавати допомогу слідчому при отриманні зразків для порівняльного 

дослідження; 

– вирішувати діагностичні та ситуаційні завдання під час проведення 

слідчих (розшукових) дій на основі аналізу й оцінки отриманої інформації; 

– надавати рекомендації слідчому стосовно подальшого ефективного 

використання матеріальних слідів у процесі розслідування; 

– застосовувати можливості моделювання та реконструкції під час 

огляду місця події тощо. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Рівень компетентності та 

критерії оцінювання 

Кількість набраних балів 

Високий (творчий):  

Здобувач вищої освіти під час атестації 

виявив глибокі знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних 

та додаткових рекомендованих 

нормативних та доктринальних 

джерелах, вміння аналізувати явища, 

які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку, чітко, лаконічно, логічно 

послідовно дав відповіді на поставлені 

питання, вміння застосовувати 

теоретичні положення під час 

розв’язання практичних завдань та 

аналізувати достовірність одержаних 

результатів, допускаючи деякі 

неточності.  

90...100 

Достатній (конструктивно-

варіативний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації 

виявив грунтовні знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, 

аргументовано дав відповіді на 

поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних 

завдань, допускаючи неточності і 

несуттєві помилки.  

85...89 

Достатній (конструктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  

виявив достатні знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, дав відповіді 

на поставлені питання, які, однак, 

містять певні (неістотні) неточності, 

75...84 
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достатні вміння застосовувати 

теоретичні положення під час 

розв’язання практичних завдань.  

Середній (репродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  

виявив посередні знання значної 

частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих 

нормативних та доктринальних 

джерелах, дав мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, які 

містять істотні неточності, слабкі 

вміння застосовувати теоретичні 

положення при розв’язуванні 

практичних завдань.  

66...74 

Достатній (репродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  

виявив слабкі знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, дав неточні 

або мало аргументовані відповіді на 

поставлені питання, з порушенням 

послідовності викладення, слабкі 

вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання 

практичних завдань, допускаючи 

суттєві помилки. 

60...65 

Низький (рецептивно-

продуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  

виявив незнання значної частини 

навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих 

нормативних та доктринальних 

джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, 

виявив невміння застосовувати 

теоретичні положення під час 

розв’язання практичних завдань 

35...59 
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(здобувач вищої освіти має право на 

повторний підсумковий контроль). 

Низький (непродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації 

виявив незнання значної частини 

навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих 

нормативних та доктринальних 

джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, 

виявив невміння орієнтуватися під час 

розв’язання практичних завдань, 

незнання основних фундаментальних 

положень (здобувач вищої освіти 

обов’язково повинен повторно вивчити 

навчальну дисципліну). 

1...34 

 

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне 

перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти 

та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації. 

Екзаменаційна комісія працює у терміни, визначені навчальним та 

робочим навчальним планом підготовки фахівців.  

До проходження атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі вимоги навчального плану.  

У випадку неявки здобувача вищої освіти на засідання екзаменаційної 

комісії з поважних причин, підтверджених відповідними документами, для 

складання однієї навчальної дисципліни за рішенням Голови екзаменаційної 

комісії, атестація може бути перенесена на іншу дату, але в межах 

затвердженого розкладу роботи екзаменаційної комісії.  

Тривалість екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин для 

однієї групи.  

Оцінку за відповідь на питання білету екзамену виставляє кожен член 

комісії.  

Підсумкова оцінка атестації визначається як середня з оцінок за кожен 

вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою екзамену).  

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзамену приймається на закритому засіданні комісії, відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. 

За однакової кількості голосів голос Голови екзаменаційної комісії є 

вирішальним.  

Якщо відповідь здобувача вищої освіти на екзамені не відповідає вимогам 

рівня атестації екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що здобувач не 

пройшов атестацію і у протоколі засідання екзаменаційної комісії йому 

проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 балів (FX, F)).  

У випадку, якщо випускник не з’явився на засідання екзаменаційної 

комісії для складання екзаменів або захисту дипломної роботи, у протоколі 

зазначається, що він «неатестований у зв’язку із неприбуттям» на засідання.  

Здобувачі вищої освіти, які запізнилися на атестацію письмово 

звертаються до Голови екзаменаційної комісії про можливість складання 

атестації у день атестації чи наступного дня (за умови роботи цієї ж комісії) до 

пишуть. Рішення про можливість складання екзамену приймається Головою.  

Отримання здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки на одному з 

екзаменів не позбавляє його права продовжувати складання екзаменів з інших 

дисциплін. 
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За структурою екзаменаційний білет містить: 

– теоретичну частину (оцінювання знань) – два теоретичних питання (до 

75 % балів); 

– практичну частину (оцінювання розумінь, здібностей, умінь тощо) – 

одне практичне завдання (до 25 % балів). 

Екзаменаційні білети повністю охоплюють зміст програми навчальної 

дисципліни «Участь спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій», що 

виноситься на атестацію та забезпечує перевірку всіх рівнів компетентностей 

(знання, розуміння, уміння, аналіз, синтез, критичне оцінювання).  

Кількість екзаменаційних білетів для усного екзамену перевищує 

кількість осіб, що навчаються у навчальній групі не менше, ніж на 5. Кількість 

варіантів практичних завдань забезпечує самостійність виконання завдання 

кожним здобувачем вищої освіти.  

Відповіді на практичні завдання готуються письмово у повному обсязі. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, 

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

Перелік теоретичних питань 

1. Участь спеціаліста в огляді місця події під час розслідування 

вбивств. 

2. Права спеціаліста (інспектора-криміналіста) на стадії досудового 

розслідування. 

3. Обов’язки спеціаліста (інспектора-криміналіста) на стадії досудового 

розслідування. 

4. Відповідальність спеціаліста (інспектора-криміналіста) на стадії 

досудового розслідування. 

5. Правова регламентація участі спеціаліста (інспектора-криміналіста)  

при проведенні окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій 

6. Участь спеціаліста (інспектора-криміналіста) в огляді місця події та у 

проведенні інших першочергових заходів у складі слідчо-оперативної групи. 

7. Форми діяльності спеціаліста (інспектора-криміналіста) у складі 

слідчо-оперативної групи при розслідуванні окремих видів злочинів. 

8. Обставини, що вказують на можливість інсценування злочину. 

9. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при виявленні 

скелетованих трупів. 

10. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування вбивств, вчинених на замовлення. 

11. Виявлення, фіксація, вилучення слідів взуття на місці події і 

можливості їх дослідження. 

12. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при різних видах 

смерті: самогубство з застосуванням вогнепальної зброї. 

13. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. 
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14.  Способи фіксації перебігу і результатів огляду місця події. 

15.  Виявлення, фіксація, вилучення слідів дактилоскопічного 

походження на місці події і можливості їх дослідження. 

16.  Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування крадіжок із квартири. 

17. Загальні правила складання планів і схем місця події. 

18. Особливості участі спеціаліста при проведенні допиту. 

19. Фотозйомка і відеозапис місця події. 

20. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при різних видах 

смерті: самоповішання. 

21. Форми використання спеціальних знань у кримінальному 

провадженні. 

22. Використання результатів попереднього дослідження слідів та інших 

речових доказів при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

23. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події у кримінальних 

провадженнях, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. 

24. Класифікація слідів, що зустрічаються на місці події. Роль 

моделювання дій злочинця на місці події. Схема пошуку та виявлення слідів на 

місці події. 

25. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування крадіжок із магазину. 

26. Порядок залучення спеціалістів до участі в кримінальному 

провадженні. 

27. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування грабежів у приміщенні. 

28. Методи  експрес-аналізу слідів та інших речових доказів при 

проведенні слідчих (розшукових) дій. 

29. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування розбійних нападів на відкритій місцевості. 

30. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування дітовбивств. 

31. Поняття спеціальних знань, їх ознаки, форми та суб’єкти 

використання у кримінальному провадженні.  

32. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування вбивств у приміщенні. 

33. Техніка безпеки спеціаліста (інспектора-криміналіста)  при роботі на 

місці події. 

34. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування вбивств на відкритій місцевості. 

35. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування розбійних нападів у приміщенні. 

36. Особливості участі спеціаліста в отриманні зразків для 

порівняльного дослідження. 
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37. Виявлення, фіксація, вилучення слідів біологічного походження на 

місці події і можливості їх дослідження. 

38. Класифікація засобів криміналістичної техніки, що застосовуються 

при огляді місця події та розшукових заходах. 

39. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування крадіжок із автомобіля. 

40. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при різних видах 

смерті: падіння з висоти. 

41. Виявлення, фіксація, вилучення запахових слідів людини на місці 

події і можливості їх дослідження. 

42. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування грабежів на відкритій місцевості. 

43. Особливості участі спеціаліста у проведенні обшуку. 

44. Виявлення, фіксація, вилучення мікрооб’єктів на місці події і 

можливості їх дослідження. 

45. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при виявленні 

розчленованих трупів. 

46. Виявлення, фіксація, вилучення слідів транспортних засобів на місці 

події і можливості їх дослідження. 

47. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування крадіжок. 

48. Особливості участі спеціаліста у слідчому експерименті. 

49. Виявлення, фіксація, вилучення слідів знаряддя зламу на місці події і 

можливості їх дослідження. 

50. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події у кримінальних 

провадженнях  про сексуальні вбивства. 

51. Особливості участі спеціаліста в освідуванні. 

52. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при виявленні 

невідомих трупів. 

53. Особливості участі спеціаліста в пред’явленні для впізнання. 

54. Комплекти криміналістичної техніки, що застосовуються при огляді 

місця події та розшукових заходах. 

55. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при різних видах 

смерті: автомобільна і залізнична травма. 

56. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування дорожньо-транспортної події. 

57. Експрес-методи попереднього дослідження речових доказів.  

58. Особливості участі спеціаліста при проведенні огляду місця події 

при розслідуванні зґвалтування. 

59. Методи виявлення слабовидимих і невидимих слідів 

дактилоскопічного походження. 

60. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події під час 

розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів. 
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61. Методи вилучення слідів дактилоскопічного походження з різних 

поверхонь. 

62. Особливості участі спеціаліста в огляді місця події при пожежі. 

63. Особливості проведення впізнавальної фотозйомки трупа, його 

дактилоскопіювання. 

64. Участь спеціаліста в огляді місця події під час розслідування вибуху. 

65. Попереднє дослідження слідів та інших речових доказів спеціалістом 

при проведенні слідчих (розшукових) дій.  

66. Взаємодія спеціаліста та слідчого при призначенні експертизи. 

67. Сучасні техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовують 

спеціалісти при розслідуванні кримінальних правопорушень. 

68. Використання спеціальних знань в результаті фіксації перебігу 

слідчих (розшукових) дій.  

69. Участь спеціаліста в огляді трупа. 

70. Участь спеціаліста при отриманні окремих зразків для експертного 

дослідження. 

71. Організаційні, тактичні та методичні основи участі спеціаліста в 

огляді місця події. 

72. Використання результатів попереднього дослідження при проведені 

слідчих (розшукових) дій 

73. Правові підстави участі експерта у судовому слідстві. 

74. Участь спеціаліста (інспектора-криміналіста) в роботі слідчо-

оперативної групи при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень 

у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку (кіберзлочинів). 

75. Участь спеціаліста (інспектора-криміналіста) в роботі слідчо-

оперативної групи при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, а також у разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних 

матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне 

поводження з ними. 

76. Взаємодія спеціаліста  та слідчого при проведенні експертизи. 

77. Співвідношення понять «спеціаліст», «експерт», «інспектор-

криміналіст», «технік-криміналіст».  

78. Підстави та порядок відводу спеціаліста від участі у розслідуванні 

злочину. 

79. Особливості правової регламентації участі спеціаліста під час 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 

80. Особливості правової регламентації участі спеціаліста під час 

застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження. 

81. Загальні положення щодо залучення та участі спеціаліста 

(інспектора-криміналіста) у складі слідчо-оперативної групи на місці події. 

82. Методи судово-відображувальної фотографії, що використовуються 

при проведенні фотозйомки місця події. 

83. Порядок проведення фотозйомки під час огляду місця події. 
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84. Фотографування окремих слідів та предметів на місці події. 

85. Засоби та методи криміналістичної фіксації.  

86. Засоби вилучення слідової інформації під час огляду місця події.   

87. Участь спеціаліста в огляді місця події під час розслідування 

фальшивомонетництва. 

88. Участь спеціаліста в огляді місця події під час розслідування 

тілесних ушкоджень. 

89. Участь спеціаліста під час розслідування завідомо неправдивого 

повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об’єктів власності. 

90. Участь спеціаліста при розслідуванні злочинів про виготовлення та 

збут підроблених грошей. 

91. Спеціальні знання у розслідуванні злочинів і напрями підвищення 

ефективності їх використання. 

92. Тактика взаємодії слідчого з особами, які володіють спеціальними 

знаннями. 

93. Участь спеціаліста при проведення впізнавальної фотозйомки трупа, 

його дактилоскопіюванні. 

94. Методи, які використовує спеціаліст під час огляду місця події. 

95. Випадки обов’язкової участі спеціаліста у слідчих (розшукових) діях. 

96. Види допомоги спеціаліста у кримінальному провадженні. 

97. Участь спеціаліста при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

98. Участь спеціаліста під час проведення огляду місця події у 

культових спорудах християнського віросповідання. 

99. Застосування технічних засобів криміналістичної фотографії при 

проведенні слідчих (розшукових) дій. 

100. Особливості проведення огляду документів спеціалістом під час 

досудового розслідування. 

 

Перелік практичних завдань 

 

1. 12.05.2016 по вул. Мілютенко 21 в м. Києві о 12 годині до магазину 

«Марс» зайшов невідомий і заподіяв тілесні ушкодження ножем гр. Іванову 

С.Д. На місці події було вилучено ніж зі слідами речовини бурого кольору 

схожі на кров. 

Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати 

під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. Здійснити фрагмент 

опису ножа в протоколі огляду місця події. 
 

2. У приміщенні магазину «1000 дрібниць» по вул. Микитенка,2 в м. Києві 

о 20 годині було вчинено розбійний напад. На місці події злочинець залишив 

знаряддя зламу, ніж та сумку в різних місцях торговельного залу магазину. 



 

19 

 

Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати 

під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. Які науково-технічні 

засоби може використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації доказів? Які 

об’єкти мають бути вилучені з місця проведення огляду? Опишіть спосіб 

упакування зазначених об’єктів. 
 

3. В приміщенні квартири по вул. Драйзера, 3, кв. 20  шляхом проникнення  

через вікно була вчинена крадіжка майна на 3000 гривень. При огляді місця 

події на віконному склі були знайдені сліди папілярних узорів. 

Які науково-технічні засоби може використовувати спеціаліст для 

виявлення і фіксації доказів? Які об’єкти мають бути вилучені з місця 

проведення огляду? Описати сліди у вигляді фрагменту протоколу огляду місця 

події. 

 

4. До чергової частини Подільського УП ГУНП у місті Києві звернувся з 

заявою власник транспортного засобу. Він повідомив, що напередодні ввечері 

він залишив власний автомобіль у металевому гаражі, який було замкнено на 

один врізаний та один навісний замок. Вранці, прийшовши за машиною до 

гаража, виявив що ворота відчинені, біля воріт, на землі, знаходився 

пошкоджений навісний замок, а автомобіль зник. 

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Визначити 

алгоритм опису замка в протоколі огляду місця події. 

 

5. О 23.00 год. двоє невідомих у масках зі зброєю в руках напали на гр. П. 

У результаті сутички нападники нанесли потерпілому колюче-ріжуче 

поранення у стегно правої ноги, відібрали золотий ланцюжок, телефон LG та 

гроші в сумі 1400 грн. Потерпілий помітив у одного з нападників татуювання 

на зап’ясті лівої руки («АСD»). 

Перерахуйте вимоги та правила складання словесного портрету. 

 

6. Вранці 20 травня 2016 р. біля дому № 2 по вул. Островського було 

виявлено труп гр. Б., смерть якого наступила в результаті нанесення йому 

ножового поранення в область серця. На підставі отриманих розшукових даних 

було висунуто версію про те, що до вчинення злочину причетний гр. К., який 

вважав, що потерпілий був коханцем його дружини. 

Визначити дії спеціаліста в огляді місця події при роботі з трупом. 

 

7. О 21.45 год. по вул. Братиславська в м. Києві було вчинено наїзд на 

пішохода, що спричинило його смерть, водій зник у невідомому напрямку. На 

місце події виїхала слідчо-оперативна група для проведення огляду. 

Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати 

під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. Визначити дії 

спеціаліста в огляді місця події при роботі з трупом. 
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8. Під час бійки був поранений у живіт та руку гр. Іванов. На місці 

вчинення злочину знайдені дві гільзи різного калібру. Одна куля була вилучена 

із живота гр. Іванова під час операції. При обшуку у підозрюваного гр. Петрова 

виявлено та вилучено пістолет Макарова. 

Як правильно вилучити та упакувати виявлені дві гільзи, кулю та 

пістолет Макарова? Описати один із зазначених об’єктів у вигляді фрагменту 

огляду місця події.  

 

9.У результаті грубого порушення правил дорожнього руху на перехресті 

вулиць Садова та Вишнева сталося зіткнення двох легкових автомашин. Свідок 

дорожньо-транспортної події А. відразу повідомив про те, що трапилося 

черговому управління НП.  

Допомогу яких спеціалістів повинен використовувати слідчий під час 

огляду місця події? Які об’єкти мають бути вилучені з місця проведення 

огляду? Які науково-технічні засоби може використовувати спеціаліст для 

виявлення і фіксації доказів? 

 

10.Оглядом місця події встановлено, що автомобіль ВАЗ 21093, білого 

кольору, номерний знак АА4036СР (виявлений в багажнику автомобіля), стоїть 

на узбіччі дороги по вул. Садовій в м. Київі. Під час огляду салону були 

виявлені і вилучені: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на 

автомобіль ВАЗ 21093 (державний номер АА4036СР); тимчасовий дозвіл на 

право керування, видане громадянину К. на ім’я М.; технічний паспорт 

транспортного засобу; довіреність на право розпорядження і управління 

автомобілем на ім’я М., видану громадянином К.; мобільний телефон «Нокіа», 

абонент № (067)3220042; зв’язка з трьох ключів; 14 слідів папілярних узорів та 

5 гіпсових зліпків зі слідів взуття, виявлених на ґрунті поруч з автомобілем.  

Допомогу яких спеціалістів повинен використовувати слідчий під час 

огляду місця події? Які об’єкти мають бути вилучені з місця проведення 

огляду? Які науково-технічні засоби може використовувати спеціаліст для 

виявлення і фіксації доказів? 

 

11.13 листопада 2017 р. о 13 год. 15 хв. на 20 км Одеської траси водій 

гр. Михайлівський С.Я., керуючи автомобілем ВАЗ-2106, державний номер 

419-45 КВ, вчинив наїзд на пішохода гр. Леоненко П.К., 68 років, який від 

отриманих ушкоджень помер. Після наїзду на пішохода автомобіль виїхав на 

узбіччя і вдарився в дерево, у результаті чого водій гр. Михайлівський С.Я. 

отримав тілесні ушкодження, однак відмовився їхати в лікарню і знаходився на 

місці події. 

Oцініть слідчу ситуацію. Які об’єкти мають бути вилучені з місця 

проведення огляду? Які експертизи потрібно призначити? Які об’єкти 

направляються на експертизи? 
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12.На трасі Київ-Одеса 15.10.2017 р. близько 14 год. через декілька 

секунд після зупинки вибухнув легковий автомобіль. Під час проведення 

огляду місця події виявлено згорілий автомобіль Mazda 6 з частинами 

обвугленого тіла. Як встановлено, транспортний засіб належав М. Також було 

встановлено, що М. за тиждень до події виїхав на ньому на роботу і зник 

безвісти, про що в управлінні НП була заява матері зниклого. 

Проаналізуйте наведену фабулу. Які об’єкти мають бути вилучені з місця 

проведення огляду? Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід 

використовувати під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. 

Вкажіть, які види експертиз слід призначити. Сформулюйте питання 

експерту та визначте, які матеріали необхідно надати для їх вирішення. 

 

13. Під час огляду місця події за фактом вбивства громадянина Ф. було 

виявлено та вилучено: сліди папілярних узорів; об’ємний слід взуття; рідина, 

схожа на слину; 2 стріляних гільзи; записка з текстом загрозливого характеру.  

Які науково-технічні засоби може використовувати спеціаліст для 

виявлення і фіксації доказів? Опишіть спосіб упакування зазначених об’єктів. 

 

14. До Солом’янського РУ НП України в м. Києві надійшло повідомлення 

про вчинення крадіжки з промтоварного магазину. Під час огляду місця події 

було встановлено, що злочинці проникли до магазину через отвір у стіні. Як 

розповів директор магазину, викрадено декілька рулонів вовняної та шовкової 

тканини.  

Проаналізуйте наведену фабулу. Які об’єкти мають бути вилучені з 

місця проведення огляду? Які науково-технічні засоби може використовувати 

спеціаліст для виявлення і фіксації доказів? Опишіть спосіб упакування 

зазначених об’єктів. 

 

15.У ставку біля м. Васильків громадянка С. помітила неподалік від 

берега ганчірку та витягла її. Ганчірка виявилася мішком, а в ньому голова та 

верхня частина тулуба жіночого трупу без рук. Жінка негайно повідомила до 

поліції. 

Проаналізуйте наведену фабулу. Які об’єкти мають бути вилучені з 

місця проведення огляду? Які науково-технічні засоби може використовувати 

спеціаліст для виявлення і фіксації доказів? Опишіть спосіб упакування 

зазначених об’єктів. 

 

16. Під час огляду місця події було виявлено і вилучено 2 гільзи та слід 

папілярного узору. У слідчого виникла необхідність у призначенні експертизи 

зброї та слідів і обставин її використання та дактилоскопічної експертизи. 

Які об’єкти мають бути вилучені з місця проведення огляду? Які 

науково-технічні засоби може використовувати спеціаліст для виявлення і 

фіксації доказів? Опишіть спосіб упакування зазначених об’єктів. 
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17. 9 травня 2016 р. близько 19.30 год. П. проник до квартири № 2, буд. 4, 

по вул. Сурікова, в м. Києві, звідки викрав чуже майно. Під час огляду місця 

події слідів злому не виявлено. Замки на вхідних дверях зовнішніх пошкоджень 

не мають, знаходяться у справному стані. В ході розслідування у підозрюваного 

П. при проведенні обшуку були виявлені та вилучені викрадені речі, а також 

зв’язка відмичок.  

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Які науково- 

технічні засоби може використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації 

доказів? 

 

18. 12 квітня 2016 р. у продуктовому магазині «Фокус», розташованому у 

м. Києві по вул. Кліменка, вчинена крадіжка товарів на суму 5000 грн. При 

огляді місця події виявлено, що на одному з вікон магазина відігнуті металеві 

грати, а на дерев’яних частинах вікна є вдавлені сліди прямокутної форми з 

поперечною насічкою.  

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Які об’єкти  

мають бути вилучені з місця проведення огляду? Які науково-технічні засоби 

може використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації доказів? Оберіть 

методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати під час 

фіксації місця події та окремих його об’єктів. 

 

19. До чергової частини Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло 

повідомлення від невідомої особи про те, що в районі спорткомплексу «Адвіс» 

відбувається стрільба. Виїздом на місце встановлено, що в районі центрального 

входу до комплексу стоїть автомобіль «Аudi-Q7», в салоні якого знаходиться 

два трупи осіб чоловічої статі з вогнепальними пораненнями. Такі 

пошкодження виявлені і на кузові автомобіля. На відстані 8 м. від автомобіля 

на асфальтному покритті виявлено 30 стріляних гільз і автомат Калашникова. 

Визначити склад слідчо-оперативної групи для огляду місця події. Вкажіть, що 

необхідно фіксувати і вилучати з даного місця події, спосіб упакування. 

Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати під 

час фіксації місця події та окремих його об’єктів. 

 

20. Після вживання спиртних напоїв, під час п’яної сварки, яка перейшла у 

бійку, Ткач і Мусіяк викинули господаря квартири Гусака у відкрите вікно з 4 

поверху. Гусак від отриманих ушкоджень помер. З метою інсценування 

самогубства Гусака, Ткач і Мусіяк розбили вікно. 

Вказати, які сліди на одязі і тілі трупа, а також на місці події (в 

квартирі і на вулиці) можуть спростувати версію самогубства, та які сліди 

можуть бути виявлені та вилучені на тілі і одязі підозрюваних? Опишіть 

спосіб упакування зазначених об’єктів. 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIrb32pZHLAhUG4XIKHVaQAHYQFghGMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.tuugo.com.ua%2FCompanies%2F%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5-%25D1%2580%25D1%2583-%25D0%25B3%25D1%2583-%25D0%25BC%25D0%25B2%25D1%2581-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BC.%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25B2%25D1%2596-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0-(%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE)7%2F119000148981&usg=AFQjCNFP6y5JQmaATec4M25v_MWhdMyggg&sig2=s6vPR3FnL8SHizaZgHgHdw&bvm=bv.115277099,d.bGQ
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21. 01.05.2016 з кв.10 дома 20 по вул. Драйзера, що розташована на 1 

поверсі, вчинена  квартирна крадіжка шляхом проникнення через вікно На 

огляд місця події було направлено слідчо-оперативну групу. 

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Які науково- 

технічні засоби може використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації 

доказів? Які об’єкти мають бути вилучені з місця проведення огляду? Опишіть 

спосіб упакування зазначених об’єктів. 

 

22. 20.04.2016 на краю м. Києва в лісосмугі під час вигулу собаки 

гр. Петрунько А.С. знайшов автомобіль ВАЗ «2106» з держзнаками  АА 20-56 

КІ. При огляді місця події в салоні автомобіля було знайдено пістолет «ТТ». 

Об’єкти криміналістичного дослідження: пістолет «ТТ». 

Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати 

під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. Здійснити опис об’єкта у 

фрагменті протоколу огляду місця події. 
 

23. 20.05.2016 р. із приміщення магазину «Риба»  по вул. Фрунзе, 17 була 

вчинена крадіжка. При огляді місця події на підлозі були знайдені сліди 

підошовної частини взуття.  

Визначити механізм виникнення слідів. Які науково-технічні засоби може 

використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації зазначених доказів? 

Описати доріжку слідів у фрагменті протоколу огляду місця події. 

 

24. Патрульними поліцейськими Вузенко О.А. і Бурником Г.Т. під час 

чергування на узбіччі дороги було виявлено труп невідомої жінки з ознаками 

вогнепального поранення голови. 

Визначити склад слідчо-оперативної групи для огляду місця події. 

Перерахуйте дії спеціаліста в огляді місця події при роботі з трупом. 

 

25. 15 травня 2016 року із озера по вул. Корольова в м. Києві рибаками 

було виловлено розчленоване тіло, загорнуте в поліетиленову плівку. Серед 

одягу, який був на тілі вбитого була камуфляжна куртка. На тілі виявлені 

тілесні ушкодження. 

Оцініть слідчу ситуацію. Допомогу яких спеціалістів повинен 

використовувати слідчий під час огляду місця події? Які об’єкти мають бути 

вилучені з місця проведення огляду? Перерахуйте дії спеціаліста в огляді місця 

події при роботі з трупом. 
 

26. 10.06.2016  о 22 годині біля будинку 11 по вул. Сабурова, в м. Києві був 

знайдений труп громадянина Боярчука М.П. з вогнепальною раною у верхній 

частині голови. При огляді місця події в 5 кроках від трупа була знайдена і 

вилучена куля. 

Об’єктом криміналістичного дослідження являється куля. 
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Які науково-технічні засоби може використовувати спеціаліст для 

виявлення і фіксації доказів? Як правильно вилучити та упакувати виявлену 

кулю? Описати зазначений об’єкт у вигляді фрагменту огляду місця події.  
 

27.  25.06.2016  о 14 годині по вул. Ломоносова, 17, кв. 47 при вчиненні 

крадіжки був затриманий гр. Швець А.П., у якого було вилучено фомку, із 

дверної коробки були вилучені сліди знаряддя зламу. 

Об’єктами криміналістичного дослідження є фомка і сліди знаряддя  

зламу. 

Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід використовувати 

під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. Описати один із 

зазначених об’єктів у вигляді фрагменту огляду місця події.  

 

28. 12.04.2016 на трасі Київ-Бориспіль було знайдено труп Петрова Т.М. 

При огляді місця події були знайдені:  

1. сліди транспортного засобу біля трупа; 

2. слідів взуття  на ґрунті; 

3. сліди долоні руки на пляшці 0,7 з наклейкою «Кагор». 

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Які науково-

технічні засоби може використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації 

доказів? Описати один із зазначених об’єктів у вигляді фрагменту огляду місця 

події.  

 

29. У будинку 45 по вул. Драйзера м. Києва у підвалі парадного 31 

знайдено обгорілий труп людини, біля якого знаходилась пляшка 0,7 з 

етикеткою «Неміров». При дослідженні поверхні пляшки були знайдені сліди 

папілярних узорів і долоней. 

Об’єкт криміналістичного дослідження – пляшка об’ємом 0,7. 

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Встановити 

механізм утворення і локалізацію ділянки. Описати об’єкт у вигляді фрагменту 

огляду місця події.  

 

30. На перехресті вул. Героїв Дніпра та вул. Богатирської невідомий, 

керуючи автомобілем ВАЗ-2109 збив громадянина Мельника Н.П., після чого з 

місця події зник. На місці події були зафіксовані сліди коліс, осколків скла, 

часток ЛКП, ґрунту.  

Проаналізуйте наведену фабулу. Які науково-технічні засоби може 

використовувати спеціаліст для виявлення і фіксації доказів? Вказати спосіб 

упакування зазначених об’єктів. Описати один із зазначених об’єктів у вигляді 

фрагменту огляду місця події.  

 

31. 30 вересня 2012 р. у лісопосадці гр. Івановим І.Д. був виявлений 

розчленований труп жінки. У трупа були відсутні нижні кінцівки. На трупі був 

надітий фланелевий халат світло-блакитного кольору. Іншого одягу на трупі не 

було. Труп був упакований у прозорий мішок розміром 1,5x3 м. При огляді 
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трупа слідчим Соколовим С.С. встановлено: жінці на вигляд 30-35 років, 

середньої статури, волосся русяве, пряме до пліч, обличчя овальне, чоло 

вертикальне, середньої висоти, брови дугоподібні вузькі, ніс увігнутий, малий, 

очі блакитні, рот великий, губи тонкі. На шиї трупа виявлена різко виражена 

горизонтальна борозна. Пальці на руках стиснуті в кулаки. Нижні кінцівки були 

вміло відчленовані злочинцем. Слідів боротьби, крові і нижніх кінцівок не 

виявлено. 

Проаналізуйте наведену фабулу. Які об’єкти мають бути вилучені з місця 

проведення огляду? Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід 

використовувати під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. 

Перерахуйте дії спеціаліста в огляді місця події при роботі з трупом. 

 

32. На колії за 100 м від залізничної станції Левада 28 грудня 2017 р. було 

знайдено труп невідомої людини. Слідчий слідчого відділу Національної 

поліції, який проводив огляд місця події, встановив, що на голові трупа є 

пошкодження. У кишенях одягу документів, що посвідчують особу 

потерпілого, не виявлено. За 3 м від трупа і далі на північ від колії залізниці, на 

стежці, яка веде до переїзду, виявлено сліди взуття. 

Проаналізуйте наведену фабулу. Які об’єкти мають бути вилучені з місця 

проведення огляду? Оберіть методи і прийоми судової фотографії, які слід 

використовувати під час фіксації місця події та окремих його об’єктів. 

Перерахуйте дії спеціаліста в огляді місця події при роботі з трупом. 

 

33. На місці події виявлені сліди 4-х папілярних узорів правої руки 

злочинця з чітко відображеними в них папілярними лініями. 

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Встановити 

механізм утворення і локалізацію ділянки. Описати об’єкт у вигляді фрагменту 

огляду місця події.  

 

34. 2.07 2016 року на вул. Садовій в м. Києві автомобілем був збитий гр. 

Крамаров А.П., який був доставлений в лікарню, де помер від тілесних 

ушкоджень. З місця події автомобіль зник. В результаті застосованих заходів 

був затриманий автомобіль «ВАЗ-2106». При огляді автомобіля було 

встановлено, що в фарі скло розбите, але по окружності фари залишилось 8 

уламків скла. При огляді місця події були вилучені осколки скла фари різних 

розмірів в кількості 18, які були пронумеровані. 

Об’єктами криміналістичного дослідження являються уламки скла. 

Виходячи із ситуації і механізму події, які ще сліди необхідно шукати, 

механізм їх виявлення, фіксація і вилучення. Описати об’єкт у вигляді 

фрагменту огляду місця події.  

До якого виду і роду відноситься зазначена експертиза, якщо експерт 

виконав її методом суміщення уламків. 
 

35. Сторож автотранспортного підприємства №1 Петренко О.П. під час 

нічного обходу виявив півметровий пролом в кам’яний стіні шиноремонтного 
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складу. Відчинивши складське приміщення, він побачив, що викрадено 

декілька десятків нових шин, які були завезені за два дня до крадіжки. 

Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів. Встановити 

механізм утворення і локалізацію ділянки. Описати об’єкт у вигляді фрагменту 

огляду місця події.  
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