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ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, 

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія 

вищої школи» є основні характеристики вищої освіти в України, навчання, 

виховання здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу у закладі 

вищої освіти; психологічні закономірності та механізми опосередкування 

педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, індивідуальні та соціально-

психологічні явища, які породжуються умовами закладу вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Психологія», «Професійна психологічна 

підготовка», «Конфліктологія», «Юридична психологія», «Методика 

викладання у вищій школі та педагогічна майстерність», «Соціальна 

психологія», «Вікова та педагогічна психологія». 

Навчальна дисципліна складається з таких розділів: 

Розділ 1. Вища освіта України та педагогіка вищої школи як наука. 

Розділ 2. Освітній процес у закладі вищої освіти. 

Розділ 3. Психологія вищої школи. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання 

навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» є формування 

у здобувачів вищої освіти основ професійної педагогічної компетенції у 

питаннях вищої освіти України та організації освітнього процесу у закладі 

вищої освіти; формування уявлень про психологічні чинники і детермінанти 

організації освітнього процесу у вищій школі, управління цим процесом згідно 

з структурою та функціями конкретних підрозділів ЗВО, про соціально-

психологічні явища, які опосередковують та зумовлюють процеси навчання і 

виховання.  

Завдання вивчення дисципліни полягають у: 

–  створенні умов для засвоєння здобувачами вищої освіти основ 

педагогіки вищої школи та правового регулювання вищої освіти в Україні; 

–  аналізі складових змісту вищої освіти та його правового регулювання; 

–  ознайомленні з базовими складовими дидактики вищої школи та теорії 

виховання у вищій школі; 

–  вивченні основних характеристик та особливостей організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти.  

–  створення умов для засвоєння здобувачами вищої освіти 

психологічного змісту та організації основних видів діяльності у закладі вищої 

освіти, використання психологічних методів оптимізації освітнього процесу.  

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою кафедри: 

філософії права та юридичної логіки – kafedra7@ukr.net; юридичної психології 

– k015@naiau.kiev.ua.  

 

mailto:kafedra7@ukr.net
mailto:k015@naiau.kiev.ua
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ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінські відносини, 

що складаються у сфері організації та здійснення працівниками Національної 

поліції правозастосовної діяльності, відносини, що виникають під час 

кваліфікації злочинів та адміністративних правопорушень, підвідомчих 

Національній поліції, їх документування, притягнення правопорушників до 

відповідальності, а також форми, методи та особливості їх адміністративно-

юрисдикційної діяльності. Вивчення даної дисципліни спрямоване на 

поглиблення і розширення теоретичних знань, удосконалення практичних 

умінь і навиків, необхідних для найбільш ефективного виконання покладених 

на Національну поліцію завдань у сфері правозастосування.  

Міждисциплінарні зв’язки: зміст курсу визначений з урахуванням 

вивчення здобувачами вищої освіти дисципліни «Теорія держави та права», 

«Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива 

частина)», «Адміністративна діяльність», «Адміністративне право», 

«Кримінологія», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», 

«Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів» «Теорія 

кваліфікації злочинів», «Кваліфікація окремих видів злочинів» та інших 

спеціальних дисциплін. 

Навчальна дисципліна складається з наступних розділів: 

Розділ 1. Особливості правозастосування в сфері кримінального права. 

Розділ 2. Особливості правозастосування в сфері адміністративної 

діяльності Національної поліції. 

Метою та завданням навчальної дисципліни «Правозастосування» є 
набуття здобувачами вищої освіти компетенцій, знань, умінь і навиків для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю, закріплення, розширення 

та поглиблення слухачами знань з теоретичних проблем Загальної та Особливої 

частин кримінального права; з’ясування спірних питань щодо кваліфікації 

злочинів та адміністративних правопорушень; формування умінь і навиків 

самостійного аналізу законодавчих норм, тлумачення кримінального та 

адміністративного закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду 

України; поглиблення навичок відмежування злочинів від суміжних 

правопорушень, а також оволодіння методикою кваліфікації різноманітних 

адміністративних проступків, підвідомчих Національній поліції. Вказані 

знання, уміння та навики складають фундамент базової підготовки 

правоохоронців (юристів), і є запорукою успішного виконання поставлених 

перед ними завдань у сфері правозастосовної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни полягають у: 

– оволодінні основними науково-теоретичними категоріями навчальної 

дисципліни та її понятійно-категоріальним апаратом; 

– набутті вміння застосовувати норми кримінального та 

адміністративного права при кваліфікації злочинів чи адміністративних 

правопорушень; вивчення слухачами основних засад правового регулювання 
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діяльності Національної поліції, щодо здійснення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення; 

– засвоєнні алгоритму та основних правил кваліфікації злочинів та 

адміністративних правопорушень;  

– оволодінні уміннями щодо самостійного аналізу законодавчих норм і 

життєвих ситуацій, швидкого та оперативного прийняття управлінських і 

процесуальних рішень, а також впровадження цих знань, умінь і навиків у 

повсякденну діяльність Національної поліції з метою підвищення ефективності 

організації охорони публічного порядку і боротьби з правопорушеннями.  

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри адміністративної діяльності та 

кафедри кримінального права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

k005@naiau.kiev.ua, або k006@naiau.kiev.ua. 

 

ТЕОРІЯ СУДОВИХ ДОКАЗІВ. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД 

 

Предметом навчальної дисципліни «Теорія судових доказів. Слідчий 

огляд» є порядок збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних 

джерел у кримінальному провадженні, а також формування практичних 

навичок правильного застосування норм доказового права, закономірності 

організації проведення у сучасних умовах однієї із найбільш поширених та 

важливих слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування – огляду. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Теорія судових 

доказів. Слідчий огляд» передбачає попереднє опанування знаннями та 

вміннями з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне 

право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний 

процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», 

«Адміністративна діяльність», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова 

діяльність». 

Навчальна дисципліна складається з наступних розділів: 

Розділ 1. Теорія судових доказів. 

Розділ 2. Слідчий огляд. 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних 

аспектів збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел у 

кримінальному провадженні, а також формування практичних навичок 

правильного застосування норм доказового права, закономірностей організації 

проведення у сучасних умовах однієї із найбільш поширених та важливих 

слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування – огляду. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

 засвоєння теоретичних та правових основ теорії судових доказів; 

 формування навиків до всебічного і повного аналізу завдань 

кримінального процесуального законодавства і доказового права; 

 визначення кола проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо 

збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел; 
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 розширення знань щодо співвідношення кримінально-процесуального 

пізнання і доказування; 

 ознайомлення із особливостями процесу доказування в окремих 

стадіях кримінального судочинства; 

 формування системи знань і умінь щодо проведення слідчої 

(розшукової) дії – огляду під час досудового розслідування; 

 вивчення закономірностей злочинної діяльності та механізму 

кримінального правопорушення; 

 набуття вмінь використовувати вищевказані закономірності в 

діяльності з виявлення, фіксації, вилучення та зберігання доказів; 

 ознайомлення із сучасними методами збирання і дослідження доказів; 

 оволодіння практичними навичками щодо застосування сучасних 

методів в практичній діяльності з розслідування та попередження кримінальних 

правопорушень. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримувати 

у науково-педагогічних працівників кафедр кримінального процесу, 

криміналістики та судової медицини, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресами: 

k007@naiau.kiev.ua, k009@naiau.kiev.ua 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Розділ 1. Вища освіта України та педагогіка вищої школи як наука 

 

Тема 1. Загальні основи педагогіки вищої школи  
Вища освіта України як складова міжнародного освітнього простору: 

сучасний стан та проблеми. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти України. 

Національна рамка кваліфікацій України. Управління у сфері вищої освіти 

України. Забезпечення якості вищої освіти. Вищий навчальний заклад в умовах 

інформаційного суспільства: структура, нова роль та функції.  

Проблеми сучасної педагогіки вищої школи та шляхи їх вирішення. 

Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в ракурсі світових тенденцій. 

Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук: тенденції розвитку, 

основні категорії. Сутність сучасних теорій (концепцій) педагогіки вищої 

школи. Методи науково-педагогічних досліджень.  

 

Тема 2. Зміст освіти у вищій школі 

Поняття та порівняльний аналіз понять «зміст освіти» та «зміст вищої 

освіти»: принципи, критерії відбору та шляхи реалізації.  
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Стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти України. Аналіз 

основних положень освітньо-професійної (наукової) програми підготовки 

фахівця. Структурно-логічна схема підготовки фахівця з вищою освітою. 

Навчальний план, навчальна програма, навчальний підручник, 

навчальний посібник: значення та загальна характеристика.  

Сучасні теорії формування змісту освіти у вищій школі. 

 

Тема 3. Навчання та виховання як педагогічні категорії 

Дидактика вищої школи як галузь педагогіки: категорії, завдання. 

Навчання у вищій школі: поняття, структура, цілі. Закономірності, принципи та 

методи навчання. Проблемне навчання у закладі вищої освіти. Поняття змісту 

навчання. Дидактичні моделі змісту навчання.  

Зміст, основні категорії та види виховання. Виховний процес у закладах 

вищої освіти МВС. Закономірності, принципи, методи виховного впливу на 

особистість. Форми та напрями виховання у закладах вищої освіти МВС.  

 

Розділ 2. Освітній процес у закладі вищої освіти 

 

Тема 4. Організація освітнього процесу у закладі вищої освіти 

Поняття та основні принципи освітнього процесу. Нормативно-правове 

забезпечення освітнього процесу та його особливості у ЗВО МВС України. 

Учасники освітнього процесу: права, обов’язки, гарантії. Робочий час науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників. Навчально-методичне, 

інформаційне та організаційне забезпечення освітнього процесу.  

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять. 

Практична підготовка (стажування): види, особливості проведення, проблеми 

та шляхи їх вирішення. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

 

Тема 5. Педагогічний контроль у закладі вищої освіти та форми його 

здійснення 

Порівняльний аналіз понять «діагностика навчання» та «педагогічний 

контроль». Поняття, вимоги та функції педагогічного контролю (спеціальні та 

загальні). Принципи педагогічного контролю. Структура контролю навчання, 

норми оцінки та критерії оцінювання. Об’єкти оцінювання у вищій школі: 

загальна характеристика. Види, методи та педагогічні вимоги педагогічного 

контролю у вищій школі. Традиційні та нетрадиційні форми контролю.  

Тест як вид контролю якості знань у вищій школі. Форми тестових 

завдань.  

 

Розділ 3. Психологія вищої школи  

 

Тема 6. Особистість та група в психології вищої школи  

Психологічні особливості студентської вікової категорії. Соціальні та 

психологічні проблеми адаптації студентів до навчання у вищій школі. 
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Психологічні особливості основних видів діяльності студентів у вищій школі. 

Єдність навчання та виховання студентів. Роль студентських колективів у 

освітньому процесі. Проблеми соціально-психологічного клімату в 

студентській групі. Особистість викладача як суб’єкта педагогічного процесу у 

вищій школі. Психологічні умови забезпечення викладачем основних форм 

навчання. Соціально-психологічні чинники діяльності викладацького 

колективу. Психологічна характеристика професійної майстерності викладача. 

Психологічні особливості навчальної групи. Соціально-психологічні явища у 

студентській групі. Закономірності функціонування групи. Розвиток 

студентської групи. Характеристика студентського колективу. Конфлікти у 

середовищі студентів.  

 

Тема 7. Психологічна характеристика діяльності викладача вищої 

школи  

Обов’язки викладача. Змістовно-функціональні компоненти науково-

педагогічної діяльності викладача. Поєднання наукової та педагогічної роботи в 

діяльності викладача. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача вищої 

школи. Педагогічна творчість та її особливості. Педагогічна майстерність, її 

критерії. Авторитет викладача. Групи та рівні розвитку педагогічних 

здібностей. Зв’язок продуктивності педагогічної діяльності з педагогічними 

здібностями. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Особливості 

педагогічної творчості викладача. Умови успішного розвитку індивідуального 

стилю педагогічної діяльності. Різновиди професійно-педагогічної 

спрямованості. Відповідальність викладача за управління конфліктною 

педагогічною ситуацією. Динаміка педагогічного конфлікту. Педагогічний 

конфлікт: деструктивний і конструктивний характер. Стратегії (моделі) 

вирішення педагогічних конфліктів. Картографія як метод аналізу конфлікту.  

 

Тема 8. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості  

Навчання як особлива соціальна діяльність. Фізіологічна сутність 

навчання. Програми поведінки людини та тварин. Стихійне та цілеспрямоване 

навчання. Роль власної активності людини у навчанні. Стимульна та діяльнісна 

парадигми функціональної структури пізнавальних процесів. Рефлекторний 

рівень навчання. Когнітивний рівень навчання. Концепція учбової діяльності 

В.В. Давидова. Теорія планомірного формування розумових дій 

П.Я. Гальперіна. Місце психічних пізнавальних процесів в ефективності 

діяльності спеціаліста. Осмисленість як чинник засвоєння навчального 

матеріалу. Роль правильного сприймання один одного у процесі налагодження 

успішної педагогічної взаємодії. Розвинена увага як запорука ефективності 

діяльності студента. Спостережливість студента як результат взаємозв’язку 

пізнавальних процесів. Рекомендації щодо самостійної пізнавальної діяльності. 

Методика розвитку професійної пам’яті. 
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ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

 

Тема 1. Інститут співучасті в кримінальному праві 

Поняття і значення співучасті в злочині, її об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки. Спільна участь осіб в виконанні злочину. Зміст цієї ознаки. Суб’єктивні 

ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників. Особливості 

інтелектуального моменту умислу співучасників. Питання про можливість 

одностороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками. Вольовий момент 

умислу співучасників. Питання про можливість співучасті в злочинах, які 

вчинені з необережності. Відмежування співучасті від «необережного 

спричинення». Значення мотиву та мети при вчиненні злочину в співучасті.  

Види співучасників та їх визначення в КК. Виконавець та співвиконавець 

злочину. Організатор злочину. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки підбурювання. Пособник злочину. Види 

пособництва. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки пособництва. Відмежування: 

пособництва від підбурювання. Причетність до злочину. Види причетності: 

переховування, недонесення, потурання (ч. 6, 7 ст. 27 КК). Відповідальність за 

причетність до злочину.  

Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією. 

Підстави та межі відповідальності співучасників. Залежність відповідальності 

співучасників від дій виконавця. Відповідальність та кваліфікація дій 

співучасників при різни формах співучасті. Кримінальна відповідальність 

організаторів та учасників організованої групи і злочинної організації. 

Призначення покарання співучасникам.  

Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє 

виконавство (виконання). Співучасть в злочині із спеціальним суб’єктом. 

Провокація злочину. Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця. Кваліфікація 

дій співучасників при ексцесі. Невдале підбурювання та пособництво. 

Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. 

Відповідальність інших співучасників при добровільній відмові виконавця. 

Особливості добровільної відмови підбурювача та пособника.  

 

Тема 2. Обставини, що виключають злочинність діяння 
Поняття обставини, що виключають злочинність діяння, які передбачені 

Кримінальним кодексом України, іншими законодавчими актами та 

кримінально-правовою доктриною. 

Особливості необхідної оборони. Правова оцінка заподіяння (завдання) 

шкоди при так званій «передчасній» і «запізнілій» обороні. Оцінка 

використання зброї та інших пристосувань, що вживаються для захисту від 

посягання. Завдання шкоди при необхідній обороні тому, хто посягає. Мета 

необхідної оборони. Співрозмірність необхідної оборони. 

Врахування суб’єктивного ставлення особи, яка захищається до 

заподіяння шкоди. Оцінка стану сильного душевного хвилювання, викликаного 

суспільно небезпечним нападом.   
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Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони. Відповідальність за 

ексцес оборони. Уявна оборона. Диференціація відповідальності при уявній 

обороні. 

Підстави й ознаки затримання злочинців. Вимушений характер завдання 

шкоди злочинцю при його затриманні. Відповідальність за завдання шкоди при 

затриманні небезпеці вчиненого посягання й обставинам затриманої особи до 

шкоди, що була завдана. 

Підстави й ознаки крайньої необхідності. Загрожуюча небезпека і 

неможливість її усунення інакше як шляхом завдання шкоди – підстави 

крайньої необхідності. Джерела небезпеки. Завдання шкоди інтересам так 

званих “третіх осіб”. Вимушеність завдання шкоди у стані крайньої 

необхідності. Об’єктивні ознаки крайньої необхідності. Характер дій у стані 

крайньої необхідності. Своєчасність крайньої необхідності. Межі завдання 

шкоди у стані крайньої необхідності.  

Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони й затримання 

злочинця. 

Фізичний або психічний примус. Особливості застосування цих обставин.  

Умови за яких  є наявною та за яких виключається злочинність діяння, скоєного 

внаслідок фізичного або психічного примусу. 

Виконання наказу або розпорядження. Особливості застосування цих 

обставин. Умови, що виключають злочинність діяння внаслідок виконання 

наказу чи розпорядження. Кримінальна відповідальність за вчинення умисного 

злочину під час виконання явно незаконного наказу або розпорядження. 

Діяння, пов’язане з ризиком. Особливості застосування виправданого 

ризику та його зміст. Умови, за наявності яких ризик є виправданим. 

Відповідальність за невиправданий ризик. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності. Умови звільнення від відповідальності за вимушене 

заподіяння шкоди. Кримінальна відповідальність за вчинення умисного 

особливо тяжкого злочину та тяжкого злочину під час виконання спеціального 

завдання. 

 

Тема 3. Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я, 

статевої свободи та статевої недоторканості особи 

Особливості кваліфікації вбивства та його видів. Ознаки вбивства. 

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину. Характерні ознаки такого 

вбивства.  

Кваліфікація умисного вбивства за обтяжуючих обставин. Конструкція 

складу цього злочину. Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство 

та їх зміст.   

Кваліфікація умисного вбивства за пом’якшуючих обставин. Умисне 

вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу 

цього злочину. Жорстоке поводження та поводження, що принижує честь і 

гідність особи. Стан сильного душевного хвилювання та раптовість виникнення 
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такого стану. Стан сильного душевного хвилювання та раптовість виникнення 

такого стану. Особливості змісту умислу в цьому злочині. Умисне вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини. Конструкція складу цього злочину. 

Потерпілий та час вчинення злочину. Суб’єкт злочину. Відповідальність 

співучасників. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або 

у разі перевищення заходів, необхідний для затримання злочинця. Конструкція 

складу цього злочину. Поняття перевищення меж необхідної оборони та 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

Кваліфікація вбивства через необережність. Характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак цього злочину. Відмежування цього виду вбивства від 

інших злочинів, поєднаних із заподіянням смерті потерпілому. Кваліфікуюча 

ознака такого вбивства. 

Доведення до самогубства. Жорстке поводження, шантаж, примус до 

протиправних дій або систематичне приниження людської гідності як ознаки 

об’єктивної сторони. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Злочини проти здоров’я. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт 

посягання. 

Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних 

ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 

Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження. Поняття тяжкого 

тілесного ушкодження і його види. Зміст ознак тяжкого тілесного  ушкодження. 

Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмінність тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від умисного вбивства та 

вбивства через необережність. 

Кваліфікація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження. 

Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження і його ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки цього злочину. 

Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження за пом’якшуючих  

обставин. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного 

душевного хвилювання. Протизаконне насильство та тяжка образа. Стан 

сильного душевного хвилювання й раптовість виникнення такого стану. 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця. Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця. Психічне ставлення суб’єкта до 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. 

Кваліфікація умисного легкого тілесного ушкодження. Поняття легкого 

тілесного ушкодження, його види та ознаки. 

Кваліфікація побоїв і мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень. 

Кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Кваліфікація домашнього насильства. Поняття систематичного вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства. Характеристика 

потерпілого від злочину. Відмінність від тілесних ушкоджень, інших злочинів 

проти здоров’я особи та адміністративних правопорушень. Момент закінчення 
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злочину. 

Кваліфікація катування. Поняття катування. Мета вчинення злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі  ознаки цього злочину. 

Кваліфікація погрози вбивством. Реальність погрози як умова 

відповідальності за цей злочин. Кваліфікуюча ознака цього злочину. 

Кваліфікація зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби. Диференціація відповідальності за вчинення 

цього злочину. Кваліфікуючі ознаки та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Кваліфікація зараження венеричною хворобою. Поняття венеричної 

хвороби. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

Кваліфікація залишення в небезпеці. Момент закінчення злочину. 

Свідомість як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Кваліфікація ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 

для життя стані. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Відмінність цього злочину від залишення в небезпеці.  

Кваліфікація порушення встановленого законом  порядку трансплантації 

органів або тканин людини. Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Злочини проти  статевої свободи та статевої недоторканості особи.  

Кваліфікація зґвалтування. Поняття дій сексуального характеру, 

пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої 

особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без її 

добровільної згоди. Характеристика добровільної згоди потерпілої особи. 

Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

злочину.   

Кваліфікація сексуального насильства. Поняття насильницьких дій 

сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без 

добровільної згоди потерпілої особи. Потерпілий від злочину. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки злочину.  Співвідношення цього злочину із 

зґвалтуванням.  

Кваліфікація примушення до вступу в статевий зв’язок. Поняття 

примушування. Потерпілий від злочину. Момент закінчення цього злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Кваліфікація статевих зносин з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Тема 4. Особливості кваліфікації злочинів проти власності 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності.  

Корисливі злочини проти власності, пов’язані з незаконним обертанням 

чужого майна на користь винного або інших осіб. 

Кваліфікація крадіжки. Поняття та ознаки крадіжки. Предмет крадіжки та 

інших корисливих злочинів проти власності. Розмір предмета крадіжки та його 
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вплив на відмежування крадіжки від дрібного викрадення чужого майна (ст. 51 

КУпАП).  Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Особливості примітки до ст. 185 КК України. 

Відмежування від суміжних злочинів (грабежу тощо). 

Кваліфікація грабежу. Поняття й  ознаки. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів (крадіжки, розбою та ін.). 

Кваліфікація розбою. Поняття та ознаки. Особливості складу злочину за 

конструкцією об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів (грабежу, 

бандитизму та ін.). 

Кваліфікація вимагання. Поняття й ознаки. Предмет вимагання. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів (розбою, протидії 

незаконній господарській діяльності, примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань). 

Кваліфікація шахрайства. Поняття й ознаки. Предмет шахрайства. 

Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів (шахрайства з 

фінансовими ресурсами тощо). 

Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. Поняття та ознаки привласнення. 

Поняття та ознаки розтрати. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом 

зловживання службовим становищем. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням майна на 

користь винного або інших осіб. 

Кваліфікація заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою. Ознаки діяння. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від 

шахрайства. 

Кваліфікація привласнення особою чужого або знайденого майна, що 

випадково опинилося у неї. Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. 

Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від розкрадання. 

Кваліфікація придбання або збування майна, завідомо здобутого 

злочинним шляхом. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні 

ознаки. Відмінність від співучасті у викраденні.  

Некорисливі злочини проти власності. 

Кваліфікація умисного чи необережного знищення або пошкодження 

майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочинну. Кваліфікуючі 

ознаки. 

Кваліфікація самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного 

будівництва. Види діяння та наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні 

ознаки злочину. 
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Тема 5. Особливості кваліфікації злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, та проти правосуддя 
Поняття, загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності 

та їх співвідношення з корупційними злочинами.  

Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем. Види 

діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. 

Кваліфікація перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу. Відмежування від зловживання владою 

або службовим становищем. Об’єктивні ознаки злочину. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікація службового підроблення. Об’єктивна сторона злочину. 

Відмежування від підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 

використання підроблених документів. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікація службової недбалості. Об’єктивна сторона злочину. 

Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Предмет злочину. Момент 

закінчення. Суб’єктивні ознаки злочину. Відмежування від одержання 

незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи 

організації.  

Поняття, загальна характеристика злочинів проти правосуддя.  

Кваліфікація розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, 

взятої від захист. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки злочину.   

Кваліфікація завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. 

Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки злочину.   

Кваліфікація завідоме неправдивого показання. Момент закінчення. 

Суб’єктивні ознаки злочину.   

Кваліфікація втечі з місця позбавлення волі або з-під варти. Момент 

закінчення. Об’єктивні ознаки. Суб’єктивні ознаки злочину.   

Кваліфікація приховування злочину. Момент закінчення. Суб’єктивні 

ознаки злочину.  

 

Тема 6. Поняття та стадії правозастосування в діяльності 

Національної поліції. Докази та доказування. 

Поняття та характерні риси адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. Суб’єкти адміністративної юрисдикції: поняття, ознаки та 

класифікація. Місце Національної поліції в системі суб’єктів адміністративної 

юрисдикції. Вимоги, яким має відповідати адміністративно-юрисдикційна 

діяльність Національної поліції. Поняття, види та основні правила 

підвідомчості справ про адміністративні правопорушення. Загальна 

характеристика та особливості адміністративних правопорушень, підвідомчих 

Національній поліції, компетенція Національної поліції щодо їх розгляду. 

Завдання, зміст та принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Стадії провадження в справах про адміністративні 

правопорушення.  Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність 
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за адміністративні правопорушення.  Обставини, що виключають провадження 

в справах про адміністративні правопорушення.  

Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які 

підвідомчі Національній поліції. Поняття та особливості доказування в 

правозастосовній діяльності Національної поліції.  Місце Національної поліції в 

системі суб’єктів доказування. Учасники доказування, їх види та правовий 

статус. Основні стадії процесу доказування в справах про адміністративні 

правопорушення. Предмет, межі та основні методи доказування. Поняття та 

види доказів у справах про адміністративні правопорушення. Джерела доказів. 

Вимоги, яким мають відповідати докази та основні правила їх оцінки.  

  

Тема 7. Поліцейські та інші заходи забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 

Поняття, види, мета та підстави застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. Правові засади та 

порядок доставлення особи до Національної поліції для складання протоколу 

про вчинення адміністративного проступку. Адміністративне затримання 

особи: поняття, підстави, строки, порядок здійснення. Особистий огляд і огляд 

речей, вилучення речей і документів. Тимчасове вилучення посвідчення водія 

та тимчасове затримання транспортних засобів. Відсторонення осіб від 

керування транспортними засобами та їх огляд на стан сп'яніння.  Поняття, 

види та підстави застосування поліцією превентивних поліцейських заходів і 

заходів примусу. 

Превентивні поліцейські заходи: перевірка документів особи; опитування 

особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного засобу; вимога 

залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; обмеження 

пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю; 

проникнення до житла чи іншого володіння особи; перевірка дотримання вимог 

дозвільної системи органів Національної поліції; застосування технічних 

приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 

відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; перевірка дотримання 

обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; поліцейське піклування. 

Поліцейські заходи примусу: фізичний вплив (сила); застосування спеціальних 

засобів; застосування вогнепальної зброї. 

 

Тема 8. Правозастосовна практика Національної поліції щодо 

правопорушень у сфері охорони здоров’я населення 

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих 

розмірах. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження. Невжиття 

заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, 

місць їх зберігання та переробки. 

Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи 

конопель. 



17 

 

Особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на здоров'я населення. 

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на здоров'я населення. Права особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. Місце розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. Строки розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. Повідомлення про розгляд справи. Обставини, що підлягають 

з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. 

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

Тема 9. Правозастосовна практика Національної поліції щодо 

правопорушень, які посягають на власність та у сфері благоустрою 

населених пунктів 

Самоправне зайняття жилого приміщення. Порушення державних 

стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил 

благоустрою територій населених пунктів. Порушення правил тримання собак і 

котів. Особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення які посягають на власність та у сфері благоустрою населених 

пунктів. 

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення які посягають на власність та у сфері благоустрою населених 

пунктів. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Строки розгляду 

справ про адміністративні правопорушення. Повідомлення про розгляд справи. 

Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

 

Тема 10. Правозастосовна практика Національної поліції щодо 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

Зміст норм закону України «Про Національну поліції» щодо повноважень 

поліції у сфері дорожнього руху. Забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, 

морських та річкових портах, інших публічних місцях. Регулювання 

дорожнього руху, контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його 

учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-

дорожній мережі. Супроводження транспортних засобів. Видача дозволів на 

рух окремих категорій транспортних засобів. 

Особливості оформлення матеріалів про правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Процедура оформлення поліцейськими патрульної поліції матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху та її правове регулювання. Письмові пояснення свідків правопорушення у 

разі їх наявності. Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу 
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у разі здійснення його затримання. Акт огляду на стан сп’яніння у разі 

проведення огляду на стан сп’яніння. Інші документи та матеріали, які містять 

інформацію про правопорушення. Акт обстеження ділянки вулично-шляхової 

мережі. 

Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Адміністративне  затримання  особи. Особистий  огляд,  огляд  речей і 

вилучення речей та документів, у тому  числі  посвідчення водія. Тимчасове 

затримання транспортного засобу. Відсторонення водіїв від керування 

транспортними засобами, річковими і маломірними  суднами. Огляд на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під 

впливом  лікарських  препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

 

Тема 11. Правозастосовна практика Національної поліції щодо 

правопорушень, які посягають на громадський порядок і громадську 

безпеку 

Дрібне хуліганство. Поширювання неправдивих чуток. Розпивання пива, 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями. Вчинення 

насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або не проходження 

корекційної програми. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з 

порушенням установленого порядку. Куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. 

Особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Місце 

розгляду справи про адміністративне правопорушення. Строки розгляду справ 

про адміністративні правопорушення. Повідомлення про розгляд справи. 

Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

 

Тема 12. Правозастосовна практика Національної поліції щодо 

правопорушень, які посягають на встановлений порядок управління та у в 

галузі торгівлі 

Кваліфікація адміністративних правопорушень, які посягають на 

встановлений порядок управління та у в галузі торгівлі. 

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця. Порушення порядку організації і проведення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15/conv/print1441354842591878#n256
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15/conv/print1441354842591878#n256
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зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Самоуправство. Порушення 

законодавства про об'єднання громадян. Порушення правил адміністративного 

нагляду. Стаття 188-28 Невиконання законних вимог посадових осіб 

уповноважених підрозділів Національної поліції. Порушення правил відкриття 

та функціонування штемпельно-граверних майстерень. Порушення 

громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або 

продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Порушення 

громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. Порушення 

громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік. Ухилення від 

реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. 

Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку 

продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. 

Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання 

або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 

припасів. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних 

засобів самооборони. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або 

обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них. Порушення правил 

застосування спеціальних засобів самооборони. Порушення порядку 

виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і 

спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами. 

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та 

використання піротехнічних засобів. Незаконне перетинання або спроба 

незаконного перетинання державного кордону України. Незаконне перевезення 

іноземців та осіб без громадянства територією України.  

 

Тема 13. Правозастосовна практика Національної поліції щодо 

правопорушень, які посягають на законодавство про волевиявлення 

Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку 

подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, 

виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків 

громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та 

використання таких списків. Порушення права громадянина на ознайомлення з 

відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком 

громадян, які мають право брати участь у референдумі. Порушення обмежень 

щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму. 

Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії. 

Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної 

агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, 

інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Порушення порядку 

розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у 

заборонених законом місцях. Порушення порядку опублікування документів, 

пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму. 

Особливості провадження у справах про адміністративні 
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правопорушення, які посягають на законодавство про волевиявлення. Заходи 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, які 

посягають на законодавство про волевиявлення. Права особи, яка притягається 

до адміністративної відповідальності. Місце розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. Строки розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. Повідомлення про розгляд справи. Обставини, що підлягають 

з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. 

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

Тема 14. Акти суб’єктів правозастосування у справах про 

адміністративні правопорушення. 

Характеристика суб’єктів, що уповноважені на прийняття 

правозастосовних рішень. Форми та види рішень суб’єктів контролю та нагляду 

за правозастосовною діяльністю Національної поліції. Протокол про 

адміністративні правопорушення та його правова регламентація. Види та 

форми фіксації застосування поліцейських заходів та інших заходів примусу. 

Судова практика результатів правозастосовчої діяльності Національної поліції. 

Сучасний стан та тенденції правозастосовної діяльності Національної поліції. 

Юридична природа та функції процесуальних документів у 

адміністративному провадженні. Поняття та ознаки адміністративно-

процесуальних документів. Адміністративно-процесуальний акт, 

адміністративно-процесуальний документ та адміністративно-процесуальне 

рішення. Види та класифікація адміністративно-процесуальних документів. 

Поняття та види вимог, що висуваються до адміністративно-процесуальних 

документів практикою, наукою адміністративного права та процесу. Загальні та 

спеціальні функції процесуальних актів у адміністративному провадженні. 

Загальна характеристика змісту та структури основних адміністративно-

процесуальних документів. Бланки адміністративно-процесуальних документів: 

призначення, вимоги до оформлення та порядок використання.  

Процесуальні документи адміністративного провадження: поняття, види 

та порядок складання. Поняття, суть, зміст і форма адміністративно-

процесуальних актів що фіксують фактичні дані у справах про адміністративні 

правопорушення. Види та класифікація документів, що фіксують фактичні дані 

в справах про адміністративні правопорушення та правове регулювання 

порядку їх складання. Протокол: поняття, значення, види протоколів та вимоги, 

що висуваються до їх оформлення. Структура, зміст та порядок складання 

протоколу про адміністративне правопорушення. Доказове значення протоколу 

в справі про адміністративне правопорушення. Проблеми оформлення 

матеріалів у справах про адміністративні правопорушення. Адміністративне 

затримання: поняття, строки та процесуальне оформлення. Особистий огляд, 

огляд речей і документів та порядок їх процесуального оформлення. Поняття, 

зміст та роль пояснень в справі про адміністративне правопорушення, порядок 

їх документального оформлення. Правове регулювання та документальне 

оформлення викликів та повідомлень у справах про адміністративні 
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правопорушення.  

Загальні правила прийняття процесуальних рішень у справах про 

адміністративні правопорушення. Суть, зміст і форма процесуальних актів 

закінчення провадження у справі про адміністративне правопорушення. 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення: порядок винесення, 

структурні частини та реквізити. Законність та обґрунтованість процесуального 

рішення у справах про адміністративні правопорушення. Винесення постанов у 

справах про адміністративні правопорушення та їх виконання. Правові підстави 

та порядок закриття справи про адміністративне правопорушення. Правові 

підстави скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення 

та надсилання справи на новий розгляд. Участь прокурора в провадженні в 

справах про адміністративні правопорушення. Адміністративний позов у 

справах про адміністративні правопорушення. Скарга на постанову в справі про 

адміністративне правопорушення. 

 

 

ТЕОРІЯ СУДОВИХ ДОКАЗІВ. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД 

 

Розділ 1. Теорія судових доказів 

 

Тема 1. Поняття і зміст теорії судових доказів у кримінальному 

процесуальному праві. 

Інститут доказового права і теорії судових доказів у кримінальному 

процесі. Завдання кримінального процесуального права і доказового права. 

Система теорії судових доказів. Предмет теорії судових доказів. Мета і 

завдання теорії судових доказів. Система норма доказового права. Місце теорії 

судових доказів у системі наукових знань. Методи теорії судових доказів. 

Зв’язки теорії судових доказів і інших дисциплін. 

 

Тема 2. Докази у кримінальному провадженні: поняття, властивості 

та класифікація. 

Поняття доказів. Юридичні властивості доказів. Класифікація доказів: 

загальна характеристика. Збирання, перевірка та оцінка доказів як елементи 

процесу доказування. Належність і допустимість доказів, умови та 

процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. 

 

Тема 3. Характеристика процесуальних джерел доказів. 

Поняття, види та характеристика процесуальних джерел доказів. Поняття 

та значення показань свідка та потерпілого у кримінальному провадженні. 

Поняття та значення показань підозрюваного та обвинуваченого у 

кримінальному процесі. Показання з чужих слів. Речові докази у 

кримінальному поводженні. Документ як самостійне процесуальне джерело 

доказів. Порядок зберігання речових доказів і документів. Висновок експерта, 

його доказове значення. 
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Розділ 2. Слідчий огляд 

 

Тема 1. Загальні положення огляду. 

Поняття і сутність огляду. Особливості слідчого огляду. Завдання 

слідчого огляду у пізнанні обставин розслідуваних кримінальних 

правопорушень. Розгляд огляду як слідчої (розшукової) дії та самостійного 

пізнавального прийому, що виражатися під час провадження й інших слідчих 

(розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій.  

Особливості проведення окремих видів слідчого огляду: місця події (ч. 3 

ст. 214 КПК); місцевості, приміщення, речей і документів (ст. 237 КПК); трупа 

(ст. ст. 238, 239 КПК); тіла живої людини (освідування особи) (ст. 241 КПК) та 

ін. 

Кримінально-процесуальна та криміналістична класифікація огляду. 

Суб’єкти і об’єкти огляду. Уповноважені особи на проведення огляду, їх 

компетенція. Особливості залучення понятих, свідків, потерпілих, 

підозрюваних та їх захисників під час огляду.  

Організаційно-тактичні засади огляду. Тактичні вимоги до проведення 

огляду, тактичні прийоми та їх комплекси, що застосовуються під час огляду. 

Стадії огляду й тактичні завдання, що підлягають вирішенню.  

Тема 2. Огляд місця події, місцевості, приміщення, житла чи іншого 

володіння особи.  

Поняття, сутність і завдання огляду місця події. Підстави та особливості 

проведення огляду місця події до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.   

Співвідношення понять «місце події» та «місце вчинення злочину». 

Об’єкти огляду при огляді місця події. Обов’язкові та необов’язкові учасники 

огляду місця події. Особливості їх залучення до проведення слідчої 

(розшукової) дії.  

Порядок огляду житла чи іншого володіння особи як місця події.  

Підстави та форми використання допомоги спеціаліста і спеціальних 

знань при огляді. Технічні засоби, які використовуються при огляді місця події. 

Попереднє дослідження слідів на місці події з метою отримання і реалізації 

розшукової інформації.  

Первинний, повторний і додатковий огляди місця події: поняття, умови 

проведення, коло вирішуваних питань та їх значення. Організаційно-тактичні 

умови, що забезпечують результативність повторного чи додаткового огляду. 

Поняття ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події. Об’єкти 

огляду. Процесуальні, організаційно-тактичні правила проведення огляду 

ділянок місцевості і приміщення.   

 

Тема 3. Огляд речей та документів. 

Мета і завдання огляду речей і документів, умови проведення цих видів 

слідчого огляду. Правила огляду речей. Правила огляду документів. Обставини, 

які підлягають обов’язковому з’ясуванню під час огляду цих об’єктів. Огляд 

документів – речових доказів, які містять ознаки підробки. Особливості огляду 
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документів – засобів засвідчення фактів, порядок їх приєднання до матеріалів 

кримінального провадження.  

Підстави та умови проведення огляду транспортних засобів. Об’єкти 

огляду, особливості виявлення, вилучення, дослідження слідів та використання 

отриманих результатів у процесі розслідування.  

Правила виявлення, фіксації, вилучення криміналістичних об’єктів, які 

мають значення для кримінального провадження: слідів рук, ніг, зубів, нігтів, 

волосся та інших анатомічних слідів людини; слідів крові та інших біологічних 

слідів людини; слідів запаху людини; слідів транспортних засобів, слідів злому, 

вогнепальної та холодної зброї  і слідів, пов’язаних з її застосуванням та ін.  

 

Тема 4. Освідування особи. 

Поняття і завдання освідування. Дотримання морально-етичних вимог 

при освідуванні. Заходи, що застосовуються для забезпечення таємниці 

особистого життя освідуваного. Обов’язкові та необов’язкові учасники 

освідування. Коло осіб, які можуть бути освідувані. 

Стадії освідування. Підготовка до освідування, особливості прийняття 

рішення про його проведення, визначення кола питань, які підлягають 

з’ясуванню в процесі проведення освідування, визначення часу та місця 

проведення освідування, вибору його тактики і засобів фіксації отриманих 

результатів. 

Проведення освідування суцільним або вибірковим методом. Фіксація 

слідів, мікрослідів під час проведення освідування, використання даної 

інформації. Застосування технічних засобів. Тактичні прийоми та їх комплекси, 

що застосовуються під час освідування. Дослідження одягу та особистих речей 

освідуваного. 

Фіксація ходу і результатів освідування. Умови допустимості проведення 

освідування. Використання результатів освідування під час призначення та 

проведення судово-медичної експертизи. 

 

Тема 5. Огляд трупа та огляд трупа, пов’язаний із ексгумацією.  

Огляд трупа. Поняття, зміст і завдання огляду трупа. Стадії огляду трупа, 

послідовність його проведення. Особливості огляду одягу трупа, знарядь 

вчинення злочину, ложа трупа.  

Учасники слідчої (розшукової) дії. Спеціалісти, які залучаються до огляду 

трупа. Участь судового медика при огляді трупа. Правила фотографування 

трупа. 

Значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи 

загиблого та з’ясування інших обставин кримінального провадження.  

Ексгумація трупа: підстави проведення, завдання,  процесуальний 

порядок оформлення, організаційно-тактичні заходи. Особливості огляду трупа, 

пов’язаного із ексгумацією.  
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати : 

 основні категорії та поняття педагогіки вищої школи як науки та 

правове регулювання вищої освіти в Україні; 

 базові поняття, категорії дидактики вищої школи та теорії виховання у 

вищій школі; 

 організацію освітнього процесу та його особливості у ЗВО МВС 

України; 

 історичні та методологічні витоки розвитку психології вищої освіти в 

Україні та індустріально розвинених країнах, напрями її удосконалення; 

 психологічну сутність основних видів діяльності суб’єктів та об’єктів 

освітнього процесу у ЗВО: пізнавальної, організаційної, комунікативної, 

конструктивної; 

 психологію пізнавальної діяльності та навчання, структуру 

особистості, організацію та методологію творчого мислення; 

 психодіагностику, її функції та методи, критерії оцінки їх якості та 

особливості застосування в процедурі психологічного дослідження та в 

організації освітнього процесу у вищій школі;  

 психологічні детермінанти формування педагогічної культури та 

етики викладача закладу вищої освіти, вагомості іміджу викладача та його 

впливу на формування особистості майбутнього фахівця вищої кваліфікації; 

вміти: 

 використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою; 

 застосовувати методи і прийоми самоосвіти та саморозвитку в 

професійній діяльності; 

 реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних проблем; 

–  використовувати сучасні психологічні методи роботи з 

першоджерелами, їх реферування та коментування, оперувати психологічними 

категоріями та поняттями; 

–  застосовувати знання психології пізнавальної діяльності та навчання, 

структури особистості, організації та методології творчого мислення;  

–  застосовувати навички удосконалення психічних пізнавальних процесів, 

використання можливостей системного впливу структурних компонентів 

особистості на ефективність навчання та виховання; 

–  використовувати вміння психодіагностики, її функцій та методів, 

критерії оцінки їх якості та особливості застосування в процедурі 

психологічного дослідження та в організації освітнього процесу у вищій школі;  
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–  застосовувати навички самостійно аналізувати та творчо реалізувати 

заходи з розв’язання психологічних проблем, що виникають в освітньому 

процесі, пояснювати та формулювати соціально- та індивідуально-орієнтовані 

рекомендації щодо вирішення реальних педагогічних ситуацій; 

–  на основі самопізнання та навичок саморегуляції формувати 

індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності, професійного 

педагогічного спілкування.  

 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

 

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

знати: 

– поняття та основні завдання кримінальної та адміністративної 

відповідальності;  

– методи якісного, повного, об’єктивного, всебічного та у встановлені 

законом строки розкриття та розслідування злочинів та адміністративних 

правопорушень; 

– особливості використання положень нормативно-правових документів 

в своїй діяльності; 

– судову практику та правила кваліфікації окремих злочинів та 

адміністративних правопорушень; 

– завдання та зміст провадження в справах про адміністративні 

правопорушення;  

– особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які 

підвідомчі Національній поліції;  

– поняття та види доказів у справах про адміністративні 

правопорушення, вимоги, яким мають відповідати докази;  

– основні стадії та особливості процесу доказування в справах про 

адміністративні правопорушення, предмет та межі доказування;  

– підстави та порядок застосування заходів забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення; 

– тенденції подальшого розвитку суспільних відносин у сфері 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції, а також 

напрями її удосконалення; 

– проблемні питання курсу та формування шляхів їх подолання. 

 

вміти: 

– вільно орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, які 

регулюють правозастосовну діяльність Національної поліції, а також 

визначають компетенцію та межі повноважень Національної поліції у цій сфері; 

– відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

та зміст правозастосовної діяльності Національній поліції, розрізняти та 

аналізувати її різні форми й напрями; 
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– правильно тлумачити норми кримінального та адміністративно-

процесуального законодавства та застосовувати їх в процесі кваліфікації 

злочинів чи правопорушень; 

– вживати необхідних заходів з метою розкриття злочинів та 

адміністративних правопорушень, встановлення, затримання і викриття всіх 

осіб, причетних до їх вчинення, відшкодування завданих збитків; 

– встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню злочинів та 

правопорушень, та вжиття заходів щодо їх усунення; 

– розмежовувати адміністративні правопорушення від кримінально-

караних діянь; 

– на основі здобутих знань визначати найбільш оптимальні шляхи 

удосконалення кримінального й адміністративно-процесуального 

законодавства України та діяльності працівників Національної поліції з його 

застосування; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; 

адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних 

ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; 

– застосовувати теоретичні знання з реалізації різних видів 

правозастосовної діяльності Національної поліції на практиці; 

– знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час 

виявлення працівником Національної поліції злочинів та адміністративних 

правопорушень, їх документування та спілкування з громадянами і 

правопорушниками; 

– використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час професійної діяльності працівників Національної поліції; 

– аналізувати конкретні випадки з практики діяльності працівників 

Національної поліції, а також змодельовані ситуації, приймати необхідні 

процесуальні та управлінські рішення, а також їх обґрунтовувати. 

 

ТЕОРІЯ СУДОВИХ ДОКАЗІВ. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

– загальні теоретичні положення доказового права; 

– доказове право та практику його застосування; 

– умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими; 

– співвідношення кримінально-процесуального пізнання і доказування; 

– елементи кримінально-процесуального доказування; 

– особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального 

провадження; 

– поняття, види, завдання огляду; 

– завдання та порядок проведення огляду місця події;  

– поняття, сутність, особливості проведення огляду місцевості, 

приміщення, документів та інших об’єктів; 

– завдання та порядок проведення освідування; 
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– види та класифікацію технічних засобів, що можуть застосовуватися 

при проведенні огляду;  

– порядок застосування технічних засобів при огляді;  

– особливості фіксації результатів огляду;  

– зміст та порядок дослідження окремих видів криміналістичних 

об’єктів під час огляду; 

– особливості та порядок проведення огляду під час розслідування 

окремих видів злочинів; 

вміти: 
– самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність державних органів, фізичних та юридичних осіб зі 

збирання, перевірки та оцінки доказів; 

– правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, 

що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки доказів і їх 

процесуальних джерел; 

– застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової 

інформації; 

– аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки 

кримінального правопорушення; 

– визначати склад та планувати діяльність слідчо-оперативних груп; 

– проводити різні види огляду згідно з визначеними стадіями, 

застосовувати розроблені криміналістикою методи та прийоми огляду;  

– застосовувати технічні засоби під час огляду;  

– визначати об’єкти, які підлягають дослідженню під час огляду, знати 

та застосовувати порядок їх виявлення, вилучення, дослідження, використання 

у кримінальному провадженні;  

– знати, застосовувати тактичні прийоми та їх комбінації під час 

проведення огляду; 

– ефективно взаємодіяти з іншими компетентними суб’єктами під час 

огляду; 

– оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення 

при проведенні різних видів огляду під час розслідування окремих видів 

злочинів. 
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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 задач та аналізувати достовірність 

одержаних результатів, допускаючи деякі неточності.  

90...100 

Достатній (конструктивно-варіативний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив міцні 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 задач, 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, достатні вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач.  

75...84 

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 задач.  

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 

60...65 
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відповіді на поставлені питання, з порушенням послідовності 

викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, допускаючи суттєві 

помилки. 

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 задач (здобувач вищої 

освіти має право на повторний підсумковий контроль). 

35...59 

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 задач, 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. 

За структурою екзаменаційний білет містить три питання – по одному 

із кожної навчальної дисципліни, яка винесена на атестацію. 

Екзаменаційні білети повністю охоплюють зміст програм навчальних 

дисциплін «Педагогіка та психологія вищої школи», «Правозастосування», 
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«Теорія судових доказів. Слідчий огляд», що забезпечує можливість перевірки 

всіх рівнів компетентностей (знання, розуміння, уміння, аналіз, синтез, 

критичне оцінювання) здобувачів вищої освіти під час проведення 

комплексного екзамену.  

Кількість екзаменаційних білетів для усного екзамену перевищує 

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

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

1. Освітня діяльність і освітній процес: сутність, особливості 

провадження відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

№ 1556-VII. 

2. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в ракурсі світових 

тенденцій. 

3. Сутність та співвідношення понять «діагностика якості вищої освіти» і 

«результати освітнього процесу». Обсяг їхнього змісту. 

4. Метод навчання: визначення, ознаки, функції. 

5. Діагностика навчання як складова педагогічного процесу та її 

елементи. 

6. Зміст освіти як основа стандартів вищої освіти в умовах її 

реформування.  

7. Система методів та форм виховного впливу в навчальному процесі ЗВО 

МВС України. 

8. Поняття педагогічної майстерності в класичному та інноваційному 

форматі розвитку педагогічної науки.  

9. Педагогіка вищої школи як наука та навчальна дисципліна: категорії, 

система завдань та інтеграційні зв’язки.  

10. Загальна характеристика методів наукових досліджень в галузі 

педагогіки вищої школи. 

11. Тест як вид контролю якості знань у вищій школі. Форми тестових 

завдань.  

12. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з вищою освітою. 

13. Професійна спрямованість виховного процесу у закладах вищої освіти 

МВС. 

14. Форми навчання, форми організації освітнього процесу та види занять 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. 

15. Інформатизація вищої освіти. Загальна характеристика новітніх 

технологій. 

16. Предмет та об’єкт психології вищої школи. 

17. Методологічні засади психології вищої школи. 

18. Основні проблеми психології вищої школи. 

19. Основні положення особистісно-орієнтованої системи навчання у 

вищій школі. 
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20. Пізнавальна задача, її місце в пізнавальній діяльності студента. 

21. Теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін). 

22. Професійно-важливі вольові якості суб’єкта науково-педагогічної 

діяльності. 

23. Педагогічні здібності викладача вищої школи (за В.А.Крутецьким). 

24. Характеристики студента як особи певного віку та особистості. 

25. Основні мотиви професійного вибору та становлення студента. 

26. Типологія сучасних студентів (за В.Т.Лісовським). 

27. Різновиди адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВШ. 

28. Психологічні особливості студентської групи. 

29. Основні функції педагогічного спілкування. 

30. Поняття та різновиди педагогічних конфліктів. 

 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

 

1. Поняття і значення співучасті в злочині, її об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки. 

2. Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє 

виконавство (виконання). Співучасть в злочині із спеціальним суб’єктом. 

Провокація злочину. 

3. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. 

Обставини, які передбачені КК та іншими законодавчими актами (Законом 

України "Про Національну поліцію" та ін.). 

4. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і 

затримання злочинця. 

5. Загальна характеристика й види злочинів проти життя та здоров’я 

особи. 

6. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності. 

7. Кримінально-правова характеристика зґвалтування. 

8. Кримінально-правова характеристика сексуального насильства. 

9. Загальна характеристика і види злочинів проти власності. 

10. Особливості кримінальної відповідальності за розбій. 

11. Особливості кримінальної відповідальності за шахрайство. 

12. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або 

службовим становищем. 

13. Особливості кримінальної відповідальності за пропозицію, обіцянку 

або надання неправомірної вигоди службовій особі. 

14. Кримінально-правова характеристика примушування давати 

показання. 

15. Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності. 

16. Поняття та характерні риси адміністративно-юрисдикційної 

діяльності Національної поліції. 
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17. Місце Національної поліції в системі суб’єктів адміністративної 

юрисдикції. 

18. Загальна характеристика та особливості адміністративних 

правопорушень, підвідомчих Національній поліції, компетенція Національної 

поліції щодо їх розгляду. 

19. Завдання, зміст та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення.  

20. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

21. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за 

адміністративні правопорушення. 

22. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які 

підвідомчі Національній поліції.  

23. Поняття, види, мета та підстави застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

24. Адміністративне затримання особи: поняття, підстави, строки, 

порядок здійснення. 

25. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та їх огляд 

на стан сп'яніння.  

26. Поняття, види та підстави застосування поліцією превентивних 

заходів. 

27. Місце Національної поліції в системі суб’єктів доказування.  

28. Учасники доказування, їх види та правовий статус.  

29. Поняття та види доказів у справах про адміністративні 

правопорушення. Джерела доказів. .  

30. Особливості кваліфікації правопорушень, що посягають на безпеку 

дорожнього руху. 

 

ТЕОРІЯ СУДОВИХ ДОКАЗІВ. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД 

 

1. Збирання доказів у кримінальному провадженні. 

2. Недопустимість доказів отриманих внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини. 

3. Слідчі (розшукові) дії як спосіб збирання доказів. 

4. Шляхи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. 

5. Процесуальні джерела доказів та їх види. 

6. Способи збирання доказів стороною обвинувачення. 

7. Показання як джерело доказів. Види показань. 

8. Співвідношення оцінки та перевірки доказів. 

9. Документи як джерела доказів. 

10. Висновок експерта як джерело доказів та особливості його оцінки. 

11. Критерії оцінки доказів. 

12. Використання показань з чужих слів у доказуванні. 

13. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про 

них. 
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14. Кримінально-процесуальне доказування та його значення у 

судочинстві. 

15. Особливості збирання доказів на різних стадіях судочинства. 

16. Поняття, сутність, мета та завдання огляду.  

17. Об’єкти огляду та їх класифікація. 

18. Поняття та сутність тактичних прийомів огляду. 

19. Загальна характеристика основних етапів огляду.  

20. Техніко-криміналістичне забезпечення огляду. 

21. Використання спеціальних знань при проведенні огляду. 

22. Організація роботи слідчо-оперативної групи при проведенні огляду 

місця події. 

23. Тактика огляду місця події. 

24. Тактика огляду місцевості. 

25. Тактика огляду житла чи іншого володіння особи. 

26. Тактика огляду речей і документів. 

27. Тактика освідування особи. 

28. Тактика огляду трупа. 

29. Тактика огляду трупа, пов’язаного із ексгумацією.  

30. Фіксування результатів огляду місця події у матеріалах кримінального 

провадження. 
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