
Міністерство освіти і науки України 

Херсонський державний університет 

Історико-юридичний факультет 

Кафедра галузевого права  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри 

галузевого права 

протокол № 1  від 25. 08. 2020 року 

Завідувач  кафедри  

 

Олександр САІНЧИН 

 

 

 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

1.3.7. КРИМІНАЛІСТИКА 

 

 

Освітня програма Право 

першого (бакалаврського) рівня 

Спеціальність 081 Право 

Галузь знань 08 Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон 2020 



 

 

 

 

Назва 

освітньої 

компоненти 

Криміналістика 

Викладач Василь Стратонов (Vasyl Stratonov), доктор юридичних 

наук, професор 
 https://orcid.org/0000-0002-7548-0630 

 

Посилання 

на сайт 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2419 

Контактний 

телефон 

(050) 6256760 

 

E-mail 

викладача: 

stratonov@ksu.ks.ua 

Графік 

консультацій 

Середа, 14:00-17:00, ауд. 603 A або за призначеним часом 

 

1. Анотація дисципліни: теми навчальної дисципліни розкривають 

загальнотеоретичні основи криміналістики, історію її виникнення, формування 

та розвитку. Розкривають сучасні можливості криміналістичної техніки та 

тактики, які в послідуючому є запорукою ефективного розслідування 

правопорушень та встановлення об’єктивної істини в будь-якому провадженні.  

 

2. Мета та завдання курсу: 

 

Мета викладання дисципліни «Криміналістика» в юридичному навчальному 

закладі є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з високим 

рівнем знань, умінь і навичок в сфері процесуальної діяльності, це осмислення 

майбутніми бакалаврами права загального уявлення про засоби і методи 

збирання, дослідження, оцінки і використання доказів як в кримінальних 

провадженнях, так і використання знань в судових розглядах цивільно-

правового, адміністративного та господарського напряму. Знання 

законодавства, набуття вмінь у застосуванні їх у майбутній правозастосовній 

діяльності; засвоїти в повному обсязі навчальну програму; сформувати 

самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої 

полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну 

професійну діяльність. 

 

Завдання: 

about:blank
about:blank


Формування у здобувачів вищої освіти загального уявлення про засоби і 

методи збирання, дослідження, оцінки і використання доказів для розкриття, 

розслідування, судового розгляду та попередження злочинів. 

 

 

 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Інтегральна компетентність: 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані правові задачі та практичні 

проблеми з комплексними невизначеними умовами, що передбачає 

застосування правових норм та принципів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 6 здатність діяти з урахуванням соціальної  відповідальності  та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; 

ЗК 7 здатність розуміти значення інформації в сучасному  суспільстві, 

відповідально ставитися до питань інформаційної безпеки; 

ЗК 10 здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову 

позицію; 

Фахові компетентності : 

ФК 7 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності; 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

ПРН 2 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

ПРН 5 оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 

ПРН 7 узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами; 

ПРН 8 демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних 

правових інститутів та норм фундаментальних галузей права; 

ПРН 10 використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння 

складних питань з певної теми; 

ПРН 11 вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно 

вживаючи правничу термінологію; 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота (год.) 

Форма 

контролю 



 (год.)  

Для денної форми 

навчання: 

3 кредити / 90 годин 

18 14 58 Екзамен 

(8 семестр) 

 

5. Ознаки курсу 
Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

обов’язкова /вибіркова 

2020/2021 VIII 081 Право IV  обов’язкова   

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий 

контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom. Телеграм, для відео контенту та 

оперативного обміну інформацією 

7. Політика курсу 

Для успішного проходження курсу з даної навчальної дисципліни необхідно: 

- регулярне відвідування лекційних та семінарських занять, за винятком 

випадків відсутності з поважних причин; 

- активна участь в обговоренні питань, що виносяться на лекційні, 

семінарські заняття; 

- своєчасне та якісне виконання завдань самостійної роботи; 

- пропущені заняття відпрацьовувати згідно з графіком консультацій 

викладача. 

 

Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної доброчесності і чітке 

розуміння наслідків її порушення. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 

№428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 



- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-

дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ 

від 07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  

№ 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 

Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

 

8. Схема курсу  
Тиждень, 

дата, 

години 

 

 

Тема, план (основні питання) для 

здобувачів  

 

Форма 

навчального 

заняття 

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел  

Завдання Мак

сима

льна 

кіль

кість 

балів 

Змістовий модуль 1. ВСТУП У КРИМІНАЛІСТИКУ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 1. Предмет, система, 

завдання криміналістики 
Визначення криміналістики як 

науки, її об’єкт і предмет. 

Механізм вчинення злочину та 

криміналістична діяльність. 

Закономірності виникнення та 

розвитку криміналістичної науки.  

Поняття, значення та 

класифікація методів 

криміналістики. Діалектичний 

метод як основа методології 

криміналістики та базовий метод 

пізнання її об’єктів. 

Загальнонаукові та окремі 

методи. Методи наукового 

(теоретичного) та практичного 

пізнання. 

Система науки криміналістики. 

Місце криміналістики у системі 

юридичних наук. 

Загальні та окремі (спеціальні) 

завдання.  

 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

 

Основна 

література: 

1,2;3; 10 

Додаткова 

література: 

12; 14; 16; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

 

  

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

Підготовка 

презентації 

2.5 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX


Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 2. Методологічні основи 

криміналістики  Поняття, 

сутність методів криміналістики 

як науки та їх співвідношення з 

методами практичної діяльності 

органів дізнання, слідства, судової 

експертизи та судових установ. 

Система (класифікація) загально-

наукових і спеціальних методів 

(власне криміналістичних та 

методів інших наук), 

використовуваних 

криміналістикою, та критерії їх 

допустимості у розслідуванні 

злочинів. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1;10 

Додаткова 

література: 

14; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

реферат 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 3. Криміналістична 

ідентифікація та діагностика  

Поняття, наукові засади та 

значення криміналістичної 

ідентифікації для практики 

боротьби зі злочинністю. Дискусія 

навколо суті та форм 

криміналістичної ідентифікації. 

Об’єкти і суб’єкти 

криміналістичної ідентифікації, її 

основні види та форми. Поняття 

ідентифікаційних ознак та 

властивостей об’єкта. 

Ідентифікаційна сукупність ознак, 

ідентифікаційне поле, 

ідентифікаційний період.  

Лекція − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1-9; 

Додаткова 

література: 

11; 

Електронні 

ресурси: 1-7 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 4. Концептуальні 

положення криміналістичної 

техніки та її галузей.  Поняття і 

завдання криміналістичної 

техніки як розділу 

криміналістики. Галузі 

криміналістичної техніки та їх 

значення для збирання і 

дослідження інформації про 

злочин та його учасників. 

Класифікація засобів 

криміналістичної техніки, 

прийомів і методів збирання та 

дослідження криміналістичної 

інформації. Правова та етична 

регламентація їх застосування у 

слідчій, оперативно-розшуковій, 

експертній діяльності під час 

судового розгляду. Критерії 

допустимості використання 

технічних засобів і методів 

роботи з доказами у 

кримінальному судочинстві. 

Комплекти техніко-

криміналістичних засобів, які 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1-5; 10 

Додаткова 

література: 

 

Електронні 

ресурси: 1-5 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

2.5 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
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http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX


застосовуються у «польовій 

криміналістиці» 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 5.  Основи 

криміналістичного вчення про 

фіксацію криміналістичної 

(доказової) інформації  

Поняття і значення фіксації 

криміналістичної (доказової) 

інформації як методу повного і 

точного відображення змісту 

слідчої дії та її результатів. 

Фіксація як спосіб, що надає 

виявленій інформації доказової 

сили, та забезпечує зберігання 

доказів для їхнього подальшого 

дослідження і використання. 

Складання протоколу слідчої дії – 

основний спосіб закріплення у 

встановленому законом порядку 

факту і результатів використання 

техніко-криміналістичних засобів 

і методів. Загальна характеристика 

допоміжних способів фіксації 

інформації, яка має 

криміналістичне значення. 

Різновиди техніко-

криміналістичних засобів, 

прийомів та методів фіксації і 

збереження доказової інформації.. 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

      

Основна 

література: 

1,9,10; 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 6. Судова фотографія, 

відеозапис 

Поняття, сучасні можливості 

фіксації і дослідження візуальної 

інформації у практиці 

розслідування злочинів. 

Криміналістична фотографія. 

Криміналістичний відеозапис: 

засоби, методи і прийоми його 

застосування під час проведення 

окремих слідчих дій. Технологія 

складання і зміст плану-сценарію 

слідчої дії з використанням 

відеозапису. Процесуальні й 

технічні правила оформлення 

фототаблиць, як додатків до 

відповідних протоколів слідчих 

дій. Фототехнічна і 

електроакустична експертизи: 

питання, які вони вирішують; 

матеріали, що надсилаються на 

експертні дослідження. 

Особливості застосування 

криміналістичної фотографії і 

відеозапису у слідчій та 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1-9; 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 
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оперативно-розшуковій діял-сті. 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 7. Криміналістична  

трасологія (слідознавство)  

Предмет, система і завдання 

криміналістичної трасології 

(слідознавства). Поняття сліду в 

широкому розумінні та 

класифікація слідів злочину в 

криміналістиці. Загальна 

характеристика механізму 

утворення слідів людини 

(гомеоскопія); слідів знарядь 

злому та інструментів 

(механоскопія); слідів джерел 

підвищеної небезпеки; слідів сил 

і явищ природи. Значення і 

можливості попереднього 

дослідження слідів у процесі 

проведення слідчих дій. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1;2,3; 7; 10 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 8. Криміналістичне 

дослідження зовнішності 

людини  Поняття і сутність 

криміналістичної габітології. 

Природно-наукові засади 

ототожнення особи за ознаками 

зовнішності. Зовнішній облік 

людини, його елементи і ознаки, 

їх ідентифікаційне значення та 

класифікація. Джерела 

інформації про ознаки 

зовнішності людини і способи її 

одержання. Поняття слідів 

пам’яті людини та їх властивості. 

Загальна характеристика 

криміналістичних засобів, 

методів і прийомів фіксації ознак 

зовнішності людини. Опис ознак 

зовнішності за методом 

«Словесного портрета». 

Застосування з цією метою 

комп’ютерної програми 

«Фоторобот». 

 

Лекція − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1;2,3; 7; 10 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 

написання 

наукового 

повідомлення 

реферат 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

Тема 9.  Техніко-

криміналістичне 

дослідження  документів 

Предмет і завдання техніко-

криміналістичного дослідження 

документів. Поняття і 

класифікація документів, види їх 

підробки. Техніко-

криміналістичні засоби і прийоми 

перевірки документів та їх 

попереднього вивчення. 

     С.р. – 2 год. Основна 

література: 

1;2,3; 7; 10 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 
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ного 

плану 

 

Особливості слідчого огляду з 

метою встановлення слідів-змін у 

документах, фіксації результатів 

огляду, вилучення і зберігання 

документів – речових доказів. 

Характеристика основних 

способів підроблення бланків 

документів, відбитків печаток і 

штампів, внесення змін до змісту 

документів та ознаки, що 

вказують на них. 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 10. Криміналістичне 

почеркознавство,  

авторознавство  Предмет і 

наукові засади криміналістичного 

дослідження письма. Поняття 

письма, письмової мови і почерку. 

Класифікація ідентифікаційних 

ознак письма і почерку. Методика 

криміналістичного дослідження 

почерку (рукописного тексту). 

Зміст розшукової таблиці. 

Почеркознавча та авторознавча 

експертизи: питання, що 

вирішуються ними, підготовка 

матеріалу для експертного 

дослідження; види зразків почерку 

та вимоги, що ставляться до них. 

 

     С.р. – 2 год. Основна 

література: 

1;2,3; 7; 10 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 11. Криміналістичне 

дослідження зброї, боєприпасів, 

вибухівок та слідів їх 

застосування  

Поняття криміналістичного 

дослідження зброї 

(криміналістичної балістики), 

його предмет, наукові засади 

та завдання. Холодна зброя. 

Поняття і класифікація 

холодної зброї та слідів її 

застосування. Вогнепальна 

зброя. Класифікація і загальна 

характеристика 

криміналістичного 

дослідження балістичних 

об’єктів – вогнепальної зброї, 

набоїв до неї та слідів 

пострілу. Техніко- 

криміналістичні прийоми, 

методи і засоби виявлення, 

фіксації, вилучення і 

зберігання вогнепальної зброї 

та боєприпасів, застережні 

заходи і правила поводження з 

 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1;2,3; 7; 10 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 
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ними. Встановлення обставин 

використання зброї: спосіб 

виготовлення, місця, напрямку 

та дистанції пострілу. 

Дослідження балістичних 

об’єктів. 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.as

px) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 12. Інформаційно-

довідкове забезпечення 

розкриття  і розслідування 

злочинів (криміналістичні 

обліки) Поняття, науково-

правові засади та завдання 

кримінальної реєстрації як 
галузі криміналістичної 

техніки і практичної 
діяльності. Об’єкти, форми і 

способи формування 
криміналістичних обліків. 
Система, принципи організації та 

підрозділи правоохоронних 

органів, що здійснюють 

криміналістичні обліки. Поділ 

обліків в залежності від ступеня 

централізації: місцевий, 

регіональний, державний і 

міждержавний (Інтерпол). 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 

1;2,3; 7; 10 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 1-9 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

 Всього за модуль     52  год.   30 

Змістовий модуль 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 13.  Концептуальні 

положення криміналістичної 

тактики  

Поняття криміналістичної 

тактики, її предмет, система, 

завдання та взаємозв’язок з 

іншими розділами 

криміналістики. Правові, логічні, 

психологічні та етичні засади 

криміналістичної тактики. 

Джерела розвитку 

криміналістичної тактики. 

Основні поняття і категорії 

криміналістичної тактики: 

тактичний прийом, тактична 

рекомендація, тактична операція 

(комбінація), тактичне рішення. 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 

1-9; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 28-41 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

Тема 14 Криміналістична 

версія. Організація та 

планування розслідування 

злочинів 

Поняття криміналістичної версії 

та її логічна природа. 

Класифікація криміналістичних 

версій. Типові версії та їх 

 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

2; 

Додаткова 

література: 

21; 

Електронні 

ресурси: 28-41 

Самостійна 

робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(тезування, 

анотування, 

написання 

реферату, 

2.5 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX


x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

значення для слідчої, 

оперативно-розшукової, 

експертної та судової діяльності. 

Підстави, умови і тактичні 

прийоми побудови слідчих 

версій. Залежність версій від 

аналізу та оцінки слідчої ситуації 

під час розслідування. 

 вирішення 

завдань). 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 15. Тактика слідчого 

огляду Поняття слідчого огляду 

як методу дослідження 

матеріальних джерел доказової 

та орієнтовної інформації. Огляд 

– слідча дія, його види, етапи 

проведення і завдання. Принципи 

слідчого огляду, техніко-

криміналістичні засоби і методи, 

використовувані під час його 

провадження. Учасники слідчого 

огляду. Участь спеціаліста в 

слідчому огляді. Поняття 

негативних обставин та їхня роль 

у викритті інсценівок події 

злочину. 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 1-

10 

Додаткова 

література: 

15-17;19; 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

. 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 16. Тактика допиту однієї 

та кількох осіб Поняття, 

завдання і види допиту. 

Процесуальні, криміналістичні, 

психологічні і морально- етичні 

основи допиту. Тактичні 

прийоми спілкування (розповідь,  

демонстрація, жестикуляція, 

міміка тощо). Використання 

даних логіки, психології, 

педагогіки та інших наук під час 

підготовки і проведення допиту. 

Підготовка до допиту, його 

організаційне і технічне 

забезпечення: збирання вихідних 

даних для допиту, визначення 

черговості допитів і засобу 

виклику допитуваного, вибір 

часу, місця допиту і техніко-

криміналістичних засобів. 

Залучення до участі у допиті 

спеціаліста. Планування тактики 

допиту в залежності від слідчої 

ситуації (безконфліктної, 

конфліктної); Загальні тактичні 

прийоми допиту на різних його 

етапах (стадіях). 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

Тема 17. Тактика пред’явлення 

для впізнання Поняття, 

різновиди і завдання 

пред’явлення для впізнання. 

Значення і відмінність впізнання 

С.р. – 3 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 

2.5 
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.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

від узнавання під час інших 

слідчих дій. Підготовка до 

пред’явлення для впізнання: 

особливості допиту особи, яка 

має впізнавати; підбір об’єктів 

впізнання; складання плану 

підготовки і проведення 

пред’явлення для впізнання. 

Тактичні прийоми пред’явлення 

для впізнання живих осіб, трупів, 

предметів, тварин, помешкань і 

ділянок місцевості в натурі. 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 18. Тактика слідчого 

експерименту Поняття, 

різновиди і завдання слідчого 

експерименту. Значення слідчого 

експерименту для встановлення 

фактичних обставин злочину. 

Учасники слідчого 

експерименту. Підготовка до 

слідчого експерименту. Тактичні 

умови його проведення. 

Реконструкція обстановки, як 

умова проведення даної слідчої 

дії. Тактичні прийоми 

проведення окремих видів 

слідчого експерименту (на 

можливість сприйняття якогось 

факту або явища органами 

почуття, на можливість 

здійснення якихось дій, 

встановлення механізму 

утворення слідів, явищ тощо). 

Психологічні та етичні засади 

слідчого експерименту. 

С.р. – 3 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

11-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 19.Тактика використання 

спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. 

Призначення та проведення 

судових експертиз Поняття, 

сутність, форми і мета 

використання спеціальних знань 

у кримінальному судочинстві. 

Тактика залучення спеціаліста до 

участі в слідчих діях. Значення 

цієї форми використання 

спеціальних знань для 

розслідування злочинів. 

Поняття, види та значення 

судової експертизи у 

розслідуванні злочинів. 

Криміналістична експертиза та її 

класифікація. Організація, 

система та функції судово-

експертних установ в Україні. 

Поняття експерта, його права та 

С.р. – 4 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 
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обов’язки. Підготовка експертизи 

та її призначення. 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 20. Загальні засади і 

тактика негласних слідчих 

(розшукових) дій Загальні 

положення щодо проведення 

негласних (слідчих) розшукових 

дій (далі НС(Р)Д). Види і форми 

НС(Р)Д. НС(Р)Д які 

здійснюються оперативно-

технічними підрозділами. 

НС(Р)Д які здійснюються 

оперативними підрозділами. 

НС(Р)Д які здійснюються 

негласними працівниками. 

НС(Р)Д що здійснюються 

слідчим або уповноваженими 

оперативними підрозділами, які 

компетентні організувати 

проведення всіх негласних дій. 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 21. Концептуальні 

положення методики 

розслідування окремих видів 

злочинів Поняття 

криміналістичної методики, її 

структура (загальні положення та 

окремі методики розслідування 

злочинів), завдання та місце в 

системі криміналістики. 

Науково-практичні джерела, 

принципи формування окремих 

криміналістичних методик та 

їхня класифікація. Структура 

окремої методики розслідування 

злочину та загальна 

характеристика її структурних 

елементів 

Лекція − 2 

год.; 

Сем - 2 год.  

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

Усне 

опитування 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 22. Протидія 

розслідуванню та шляхи її 

подолання криміналістичними 

засобами і методами Поняття, 

зміст і суб’єкти протидії 

розслідуванню. Протидія 

розслідуванню у формі 

приховування злочину, його 

наслідків або осіб, причетних до 

вчиненого злочину. Інсценування 

злочину та фальсифікація доказів 

з боку злочинців, потерпілих і 

свідків. Спонукальні мотиви 

протидії. Суб’єкти, форми і 

способи «зовнішньої» протидії 

розслідуванню. Криміналістичні 

засоби і методи подолання 

протидії розслідуванню. 

С.р. 4 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

Згідно Тема 23. Особливості  розкриття С.р. – 4 год. Основна виконання 2.5 
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розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

і розслідування  злочинів «по 

гарячих слідах»  поняття 
розкриття злочинів по «гарячим 

слідам». Завдання, умови, форми 
взаємодії 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

Згідно 

розкладу 

занять 

(http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x) 
робочого 

навчаль-

ного 

плану 

 

Тема 24. Особливості 

розслідування нерозкритих 

злочинів минулих років 

Поняття нерозкритого злочину і 

сучасний стан проблеми: її 

соціальний, кримінологічний, 

процесуальний і 

криміналістичний аспекти. 

Принципова можливість і 

необхідність розкриття кожного 

злочину – важлива умова 

забезпечення принципу 

невідворотності відповідальності 

за вчинений злочин. Чинники, 

що впливають на процес 

розслідування нерозкритих 

злочинів минулих років. 

С.р. – 4 год. Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

28-41 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

презентація 
 

2.5 

 Всього за модуль 38 год.   30 

 Всього за навчальну 

дисципліну 
90 год., з них: 

лекції – 18 год., 

семінари – 14 

год., с.р. – 58 

год. 

  60  

 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу 

та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

 

Оцінювання відповідей, самостійної та індивідуальної роботи здобувача з 

кожної теми чи завдання здійснюється в діапазоні від 0 до 2.5 балів. Де 2.5 

бали, це коли відповідь (робота) здобувачем виконана в повному обсязі, 2 бали 

– якщо допускаються незначні помилки, 1.5 бали – якщо основний матеріал 

викладений, але з помилками й не точностями, 1 бали – якщо відтворено 

основний навчальний матеріал фрагментарно, бракує власних суджень та 

самостійного виконання роботи (мають ознаки академічного плагіату), 0.5 балів 

– відповідь (робота) здобувача фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про предмет вивчення чи виконання завдання. 
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При оцінюванні відповідей здобувачів враховується: 

- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, правильність, володіння спеціальною термінологією тощо; 

- якість знань: осмисленість, системність тощо; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, систематизувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо; 

- самостійність оцінних суджень; 

- виконання самостійної робота з кожної теми за методичними 

рекомендаціями до семінарських занять тощо. 

 

Оцінювання самостійної/індивідуальної роботи здійснюється за критеріями: 

- високий концептуальний рівень та повнота висвітленого питання; 

- змістовність та обізнаність здобувачем теми; 

- логічність, послідовність викладення матеріалу, доведення та аналіз 

вивчених теорій, концепцій, вчень; 

- незалежність думки; 

- академічна доброчесність у виконанні завдання; 

- вільне використовування для підготовки доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

- рівень підготовки проєктів необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях 

тощо; 

- складність онлайн курсу тощо. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 

803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 

здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх 

компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно 

п.2.2. Порядку. 

 

Модуль 1. Вступ в криміналістику та криміналістична техніка 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Усне опитування – до 20 балів. 

Індивідуальна робота (анотування, написання реферату, ese, вирішення 

практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Самостійна робота – (ведення конспекту, складання тестів, презентацій) до 5 

балів. 

 

Модуль 2. Криміналістична тактика та методика розслідування 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 



Усне опитування – до 20 балів. 

Індивідуальна робота (анотування, написання реферату, ese, вирішення 

практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Самостійна робота – (ведення конспекту, складання тестів, презентацій) до 5 

балів. 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі денної форми навчання за результатами 

опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є екзамен 

 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Відвідування лекційних занять 0 0 0 

2. Семінарські заняття  до 30 

(включно) 

до 20 

 (включно) 

50 

 

3. Самостійна робота  до 5 

(включно) 

5 

3. Індивідуальна робота здобувачів   до 5 

(включно) 

5 

4. Екзамен   40 

5. Разом балів 

 

  100 

Вибіркові види діяльності (робіт)* 

6. - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

*Здобувачі можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань, 

підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах наукових 

робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, 

COURSERA та ін.). за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення 

визначає викладач). 

Оцінка за екзамен відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та 

отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою 

ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 3). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



10.  Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 

Базова (основна) література: 

1. Криміналістика. підручник. В.В.Пясковський, Ю.М.Чорноус, А.В.Самодін, 

В.М.Стратонов та інш. – 2 –ге видання перероблене і допов. – Київ: філія вид.-

во Право, 2020. 

2. Криміналістика. Підручник./За заг.ред.В.В.Тіщенка. – Одеса. Вид.дім 

Гельветика, 2017. – 556 с. 

3. Криміналістика: Підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів, вузів 

системи МВС України/П.Д.Біленчук, О.П.Дубовий, М.В.Салтевський, 

П.Ю.Тимошенко. За аг.ред. П.Д. Біленчука – К.:Атіка, 1998. – 416 с. 

4. Шепітько В.Ю. Вибрані твори/Избранные труды./Валерій Юрійович 

Шепітько. – Х.: Видавнича агенція Апостіль. 2010. – 576с. 

5. Криміналістика Том 1/укладачі Гевко В.В., Стратонов В.М., ТретяковаГ.П., 

Прарасочкіна К.В. /Х.: Херсонський факультет ЗЮІ МВС України. 2001.  

6. Криміналістика Том 2/укладачі Гевко В.В., Стратонов В.М., ТретяковаГ.П., 

Прарасочкіна К.В. /Х.: Херсонський факультет ЗЮІ МВС України. 2001.  

7. Криміналістика. Навчальний посібник/укладачі В,С.Кузьмічов, 

Г.І.Прокопенко. /За заг.ред В.Г.Гончаренка, Є.М.Моісєва. – К.: Юрінком Інтер. 

2001. 366 с. 

8. Криміналістика Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. ПРАВО, К., 

1997.  

9. Криминалистика / Под ред. П.Д. Біленчука, О.П.Дубового, М.В. 

Салтевського, П.Ю. Тимошенко – К.,1998 

10. Криминалистика / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С.Белкина, Ю.Г. 

Короухова – М., 1999 

 Допоміжна література:  

11. Велика Українська юридична енциклопедія у 20 т. – Харків : Право, 

2016 – ISBN 978.966.937.048.8 Т.20: Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія/редколегія: В.Ю.Шепітько, (голова) та інші: Національна 

академія правових наук України; Інститут держави і права ім.В.М.Корецького 

НАН України: Нац. юрид.ун-т ім.Я.Мудрого. 2018. 952 с. 

12. Энциклопедия криминалистики в лицах/ Под.ред. В.Ю.Шепитько. Х.: 

«Апостиль», 2014. 400 с. 

13. Наукові досягнення України: спеціальність 12.00.09. – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: 

Довідник (упоряд. М.А. Погорецький, С.М.Стахівський О.Ю.Татаров та ін.); за 

заг.ред. М.А. Погорецького: у 5-ти томах(2004-2006роки) – Харків. Вид-во 

Строков Д.В., 2011.Т2.496 с 

14. Журавель В.А. Вибрані твори.  Х.: Вид.агенція «Апостіль», 2016.704 с. 

15. Салтевский М.В. Криминалистика. Учебное и практическое пособие. 

Харьков: «Рубикон», 1997. 430 с. 

16. Век криминалистики пер. с немецкого/под ред. и вступ.словом 

Ф.М.Решетникова. – 3-е изд. – М.: Прогресс, 1991. – 323 с. 

17. Стратонов В.М. Криміналістика. Керівництво до криміналістичної 



техніки. Харків, 2004 

18. Стратонов В.М., Пащенко О.Ю., Зубенко В.В. Особливості організації 

розкриття та розслідування умисних вбивств. – Херсон. „Мрія” 2003. 193 с. 

19. Стратонов В.М. Удосконалення криміналістичної техніки в діяльності 

слідчого.//Проблеми теорії та практики підготовки спеціалістів – юристів 

Херсон 1998 C. 58-61 

20. Стратонов В.М., Гриненко М.В. Техніко – криміналістичне забезпечення 

досудового слідства: проблеми та перспективи. Вісник ЗЮІ №3 2002р. С.159-

163 

21. Настільна книга детектива, прокурора, судді; коментар 

антикорупційного законодавства за заг. ред. М.І.Хавронюка. 2 –е вид., 

перероблене і доповнене. Київ, ВД «Дакор», 2017. 522 с. 

22. Зайкан Я.П. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 

2012/Я.П.Зайкан, С.Ф.Сафулько. – Київ, ВД «Дакор», 2013. 576 с. 

23. Настільна книга слідчого (детектива). Коментар, зразки та бланки 

процесуальних документів: практ. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 

2017. 280 с. 

24. Настільна книга слідчого Національної поліції України: станом на 17 

жовтня 2016 року. практ. посіб./упоряд. А.В. Дрозд Київ: Центр учбової 

літератури, 2016. 480 с. 

25. Настільна книга слідчого: практ.посіб./редкол.: Ю.І.Руснак. – Київ, вид. 

дім «Ін Юре», 2014. 446 с. 

26. Негласні слідчі (розшукові) дії: наук. практ. посіб. / Ю.Г.Севрук, 

О.В.Шамара, А.В.Столітній та інш. – Київ, Нац. акад. прокуратури України, 

2017. 110 с. 

27. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві 

Укаїни. монографія/С.Р.Тагієв. – Київ : ВД «Дакор», 2015. 440 с. 

Інтернет-ресурси: 

28. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. : 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

29. Сайт Президента України: http://president.gov.ua . 

30. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. http://kmu.gov.ua . 

31. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. http:// 

pravoznavec.com.ua. 

32. Радник. Український юридичний портал.  http:// radnuk.info. 

33. Юридичні послуги Online. http:// yurist-online.com 

34. Електронний каталог eLibrary (http://elibrary.kspu.edu/ 

35. Електронний архів-репозитарій наукових публікацій працівників та 

студентів Херсонського державного університету eKhSUIR 

(http://ekhsuir.kspu.edu/). 

36. Доступ в локальній мережі університету з усіх IP – адрес: Web of Science 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://president.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/


(http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx); 

37. Scopus (http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx 

38. Springer Link 

(http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx 

39. Iноземні eлектронні ресурси вільного доступу 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/2013Academics/2016

FreeAccess.aspx 

40. Фахові періодичні видання 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_Perio

dika.aspx 

41. Українські Інтернет-ресурси 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_link.a

spx15. Всі кодекси України https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/t21 
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