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1 .  В С Т У П  
 
Практикум з криміналістики є дисципліною, яка приз-

начена розширити знання студентів з окремих тем курсу “Кри-
міналістика”. Саме акцент на оволодіння практичними навич-
ками по окремим напрямкам криміналістики є суттєвим для 
студентів. Дана дисципліна спрямована на вивчення новітніх 
техніко-криміналістичних засобів та отримання відповідних 
практичних навичок роботи. 

Навчальна програма розроблена відповідно до техніко-
криміналістичного спрямування і вміщує наступні теми:  

1. Технічна оснащеність слідчого апарату. 
2. Деякі види і методи фотозйомки при проведені слід-

чих дій. 
3. Використання мікрооб’єктів при розслідуванні зло- 

чинів. 
4. Відеозапис в кримінальному судочинстві. 
5. Звукозапис у кримінальному судочинстві. 
6. Одорологічні дослідження в криміналістиці. 
7. Сучасний стан і можливості судових експертиз. 
У результаті вивчення фахового курсу “Практикум з 

криміналістики” студенти повинні: 
– знати наявність науково-технічних засобів на досудо-

вому слідстві і можливості їх використання; окремі види і ме-
тоди фотозйомки при проведенні слідчих дій, які не є традицій-
ними; виявлення, фіксацію, вилучення і дослідження мікро-
об’єктів при розслідуванні злочинів; можливість і техніку здій-
снення відеозапису в кримінальному судочинстві; можливість і 
техніку здійснення звукозапису в кримінальному судочинстві; 
можливості одорології, способи виявлення, фіксації, вилучення 
і дослідження запахових слідів; новітні експертні дослідження і 
їх можливості. 

– вміти визначати необхідність застосування певних 
науково-технічних засобів і техніко-криміналістичних прийо-
мів; здійснювати фотозйомку в несприятливих умовах; здійс-
нювати виявлення, фіксацію, дослідження і вилучення мікро-
об’єктів; здійснювати звуко- і відеозапис окремої слідчої дії. 
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2 .  З М І С Т  
 

1. Технічна оснащеність досудового  
слідства 

 
Досягнення природних і технічних наук – основне дже-

рело розвитку криміналістичної техніки. 
Науково-технічні засоби криміналістики. Технічні ком-

плекти слідчого, прокурора-криміналіста, спеціаліста (валізи, 
пересувні криміналістичні лабораторії тощо). Технічні компле-
кти органів дізнання: оперативна і спеціальна техніка, спеціа-
льні засоби. Пошукова та аналітична техніка. 

Криміналістична техніка для експертного дослідження 
джерел криміналістичної інформації і техніка криміналістичної 
профілактики. Мікроскопічні, люмінесцентні, спектральні ме-
тоди дослідження. 

 
 

2. Деякі види і методи фотозйомки при проведенні  
слідчих дій 

 
Фотозйомка на місці події за несприятливих умов. По-

няття та види несприятливих умов. Фотозйомка в умовах недо-
статнього освітлення. Фотозйомка в умовах надмірного освіт-
лення. Фотозйомка за несприятливих погодних умов. Фотозйом- 
ка великих площ. Фотозйомка тісних та захаращених примі-
щень. Особливості використання цифрових фотокамер. Стерео-
скопічна фотозйомка. Вимірювальна фотозйомка (масштабна, 
великомасштабна, метрична). 

 
 

3. Використання мікрооб’єктів при розслідуванні 
злочинів 

 
Поняття “мікрооб’єкт” у криміналістиці. Мікрооб’єкти 
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як сліди накладань. Характеристика мікрооб’єктів - речових до-
казів, їх значення в розслідуванні злочинів. 

Прийоми виявлення предметів – носіїв мікрооб’єктів і 
мікрооб’єктів на місці злочинної події. Правила поводження з 
ними. Участь спеціалістів. Способи фіксації мікрооб’єктів. 

Прийоми вилучення і пакування мікрооб’єктів різної 
природи. 

Загальні положення судової експертизи мікронакладань. 
Питання експертам. Вибір експерта. Підготовка матеріалів. 

 
 

4. Відеозапис у кримінальному судочинстві 
 
Доказове значення матеріалів відеозапису в криміналь-

ному судочинстві. Технічні засоби відеозапису. Процесуальні 
правила використання відеозапису на досудовому слідстві. Ви-
користання цифрового відеозапису. Організаційні й тактичні 
питання використання відеозапису. Техніка відеозапису. 

Відтворення матеріалів відеозапису в суді. Основні види 
матеріалів відеозапису, що відтворюються в судовому засідан-
ні. Процесуальні правила відтворення відеофонограм у судово-
му засіданні. Питання техніки і тактики відтворення матеріалів 
відеозапису в суді. 

Відеозапис як засіб фіксації ходу судового засідання. 
Загальні питання використання відеозапису для фіксації ходу 
судового засідання. 

 
 

5. Звукозапис у кримінальному судочинстві 
 
 Звукозапис як сучасний технічний засіб фіксації в кри-

міналістичному судочинстві. Матеріальні засади щодо викорис-
тання звукозапису в досудовому і судовому слідстві. 

Процесуальне положення фонограми в кримінальному 
судочинстві, їх види: а) фонограми, що виникають до порушен-
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ня кримінальної справи (фонограми – речові докази і фоногра-
ми довідкового, пояснювального характеру); б) фонограми як 
носії інформації, на яких за допомогою звукозаписуючої техні-
ки зафіксовано процесуальні дії.  

Випадки, коли найбільш доцільно використовувати зву-
козапис як технічний засіб фіксації інформації на досудовому 
слідстві. 

Процесуальні, технічні вимоги до звукозапису слідчої дії. 
Сучасні можливості судово-фоноскопічної і судово-

акустичної експертиз. 
 
 
6. Одорологічні дослідження у криміналістиці 
 
Кінологічна служба в боротьбі зі злочинністю. Одоро-

логія та її роль у криміналістиці. Поняття та основні відомості 
про природу запаху. Запахові сліди та їх властивості. Детектори 
запахової інформації і проблема використання їх результатів. 
Види запахових слідів, що використовуються в розкритті та ро-
зслідуванні злочинів. 

Технічні засоби виявлення й консервації запахових слі-
дів. Біологічні й технічні детектори. Робота з запаховими слі-
дами на місці події. 

Об’єкти, що є носіями одорологічної інформації про 
людину. Об’єкти, що утримують запахову інформацію про їх 
особисті властивості. Прийомі використання запахових слідів 
для розшуку людей та речей по “гарячих слідах”. Пошук люди-
ни по його запаховим слідам. Розшук предметів-носіїв запахо-
вої інформації за запахом джерела. Провадження вибірки. Деякі 
питання оцінки результатів одорологічних досліджень. 

 
 

7. Сучасний стан і можливості судових експертиз 
 

Загальні положення щодо сучасних можливостей окре-
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мих видів судових експертиз. Зумовленість їх ступенем роз- 
витку наукової бази (фундаментальних, предметних галузевих 
судових наук), наявністю апробованих наукових методик екс-
пертного дослідження нових об’єктів, їх науково-технічним за-
безпеченням, наявністю в судово-експертних установах високо-
кваліфікованих кадрів для проведення досліджень. 

Комплексні та комісійні судові експертизи. Комплекс 
експертиз. 

Можливості окремих видів судових експертиз на сучас-
ному етапі: фоноскопічної, електроакустичної, вибухотехнічної, 
комп’ютерної техніки і програмних продуктів та ін. Питання, 
які вирішуються при проведенні судових експертиз. Особливо-
сті підготовки матеріалів для експертного дослідження. 
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