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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти сутності розроблених теоретичних положень та формування предметнорозумових умінь щодо окремої галузі науки криміналістики криміналістичної техніки та особливостей досліджень об’єктів, які відносяться до експертизи холодної
зброї.

Тривалість
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Семестр
Лекції
Семіна рські
Загальна кількість
годин - 90

Практичні
Самостійна робота
60 год.

-

-

-

-

-

Вид контролю
Залік

-

Форми та методи навчання
Практичні заняття проводяться двома науково-педагогічними працівниками,
оскільки, з врахуванням специфіки відпрацювання практичних завдань з використанням можливостей криміналістичної техніки на навчально-тренувальних полігонах, спеціалізованих аудиторіях та робочих місць з інсценованою слідовою картиною кримінальних правопорушень (експертна ситуація), навчальна група завчасно
поділяється на дві підгрупи.
Методи навчання:
1. Словесні, наочні та практичні методи.
2. Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод.
3. Репродуктивний метод.
4. Частково-пошуковий метод.
5. Дослідницький метод.
 Словесні
Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів протягом
лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідьповість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним
чином від уміння викладача розповідати, доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.
Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати
здобувачів на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх викладач активізує діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів, розв’язання проблемної ситуації.

Лекція слугує для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису
плану та рекомендованої літератури, введення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.
 Наочні методи
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в
яскравішому викладенні та демонстрації власної думки.
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.
 Практичні методи: виконання практичних вправ. Ці методи не несуть нової
навчально-пізнавальної інформації, а слугують лише для закріплення, формування
практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.
 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До
неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,
написання тестів.
Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється шляхом
оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом
практичних занять, а також шляхом: проведення експрес-опитувань, тестування,
підготовки доповідей і рефератів; оцінювання виконання навчальних експертиз контрольної роботи та розрахунково-графічних робіт (навчальні експертизи), передбаченої планом практичного заняття. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів і вміння застосовувати їх на практиці.
Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає одне теоретичне питання та ситуаційне завдання. Залік проводиться з відпрацюванням ситуаційного завдання з використанням можливостей навчальнотренувальних полігонів, спеціалізованих аудиторій за місцем дислокації навчальних
підрозділів.
Пререквізити: «Юридична компаративістика», «Нормотворча діяльність
юриста». «Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості»,
«Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання («hard skills»)
Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПРН 1. Оцінювати природу та характер ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
суспільних процесів і явищ, і виявляти синтезу.
розуміння меж та механізмів їх право- ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному
вого регулювання.

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований
аналіз та узагальнення матеріалів з
різних джерел, включаючи наукову та
професійну літературу, бази даних,
цифрові, статистичні, тестові та інші,
та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і
обґрунтовувати
варіанти
їх
розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно
опрацьовувати та використовувати
інформацію для проведення наукових
досліджень та практичної діяльності.
ПРН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні
правничих послуг.
ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН17. Інтегрувати необхідні знання
та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності);
спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства
права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в
Україні.
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної
незалежності та відповідальності правника.
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у
сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення
навчальної дисципліни («soft skills»):
знати:
 історію виникнення, розвитку та становлення холодної зброї як галузі науки криміналістики;
 історичні етапи розвитку холодної зброї;
 криміналістичне поняття холодної зброї;
 класифікацію холодної зброї;
 технологію виготовлення холодної зброї;
 технічні стандарти України та технічні умови на виготовлення холодної
зброї;
 науково-правову оцінку холодної зброї;
 технічні засоби, які використовуються при виявленні, фіксації та вилученні
об’єктів експертизи холодної зброї;
 правила та особливості фотографування об’єктів експертизи холодної
зброї;
 техніку безпеки при поводженні з холодною зброєю та конструктивно
схожими з нею пристроями;

 структуру та зміст висновку експерта холодної зброї;
 правила оформлення ілюстративних матеріалів до висновку експерта холодної зброї;
 особливості проведення додаткової, повторної та комплексної експертиз
холодної зброї;
вміти:
– застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;
 оперувати основними положеннями та поняттями холодної зброї;
 розв’язувати діагностичні, класифікаційні завдання експертизи холодної
зброї;
 використовувати технічні засоби при експертному дослідженні об’єктів,
що відносяться до експертизи холодної зброї;
 визначати видову приналежність і класифікацію холодної зброї;
 визначати способи виготовлення холодної зброї;
 проводити експерименти при експертних дослідженнях холодної зброї;
 фотографувати об’єкти експертизи холодної зброї;
 використовувати методики дослідження експертизи холодної зброї;
 оформляти висновок експерта та ілюстративні матеріали до нього.

Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми
Тема 1. Історія розвитку холодної зброї

Види робіт

Завдання самостійної роботи в розрізі тем
Опрацювати рекомендовану
літературу до теми, скласти
опорний конспект та підготуватись до обговорення основних понять теми. Підготувати реферат або презентацію.
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Використання
знань
з
історії, зброєзнавства, етнографії при дослідженні холодної зброї.
2. Виникнення
холодної
зброї,
удосконалення
її
конструктивних елементів.
3. Основні історичні етапи
розвитку холодної зброї.
4. Основні історичні етапи
криміналістичного
дослідження холодної зброї.

Тема 2. Кримінально-правове та криміналістичне
визначення
холодної

Лекція
Опрацювати рекомендовану
1. Поняття холодної зброї.
літературу до теми, скласти
2. Кримінально-правове визначення опорний конспект та підготухолодної зброї
ватись до обговорення ос-

зброї

3. Криміналістичне визначення холод- новних понять теми. Підгоної зброї
тувати реферат або презента4. Призначення предмета – одна із цію.
основних ознак холодної зброї
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Криміналістичне та кримінально-правове
поняття
холодної зброї.
2. Поняття розповсюджених
зразків зброї.
3. Визначення та критерії
оцінки холодної зброї.
4. Криміналістичне поняття
холодної зброї та її ознаки.
Тема 3. Класифікація Лекція
Опрацювати рекомендовану
холодної зброї
1. Системи
класифікації
холодної літературу до теми, скласти
зброї.
опорний конспект та підготу2. Зброя безпосередньої дії, характери- ватись до обговорення осстика її різновидів.
новних понять теми. Підго3. Зброя опосередкованої дії, характе- тувати реферат або презентаристика її різновидів.
цію.
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Система класифікації холодної зброї.
2. Підстави класифікації холодної зброї.
3. Класифікаційні ознаки
різних видів холодної зброї.
4. Класифікаційні ознаки
бойової, мисливської та кримінальної холодної зброї.
Тема 4. Криміналістичні вимоги до холодної зброї

Лекція
1. Загальні криміналістичні ознаки
холодної зброї.
2. Загальні техніко-криміналістичні
вимоги до холодної зброї.
3. Визначення придатності та достатності предмета для ураження цілі.

Опрацювати рекомендовану
літературу до теми, скласти
опорний конспект та підготуватись до обговорення основних понять теми. Підготувати реферат або презентацію.
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Поняття загальних криміналістичних ознак для визначення належності об’єкта
до холодної зброї.
2. Загальні технічні вимоги
до холодної зброї.
3. Регламентовані технічні
характеристики
холодної

зброї.
4. Державні стандарти на
холодну зброю та технічні
умови її виготовлення.
Тема 5. Правові, на- Лекція
укові, організаційні 1. Предмет судової експертизи холота методичні поло- дної зброї.
ження судової екс- 2. Об’єкти судової експертизи холодпертизи
холодної ної зброї.
зброї
3. Організаційні та методичні положення судової експертизи холодної
зброї

Опрацювати рекомендовану
літературу до теми, скласти
опорний конспект та підготуватись до обговорення основних понять теми. Підготувати реферат або презентацію.
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Поняття холодної зброї та
критерії її оцінки, згідно методики
криміналістичного
дослідження холодної зброї
2009 року.
2. Особливості проведення
експериментальних
досліджень предметів з метою
встановлення їх належності
до холодної зброї.
3. Основні етапи детального
дослідження предмета з метою встановлення його належності до холодної зброї.
4. Взаємозв’язок експертизи
холодної
зброї,
судовомедичної, трасологічної експертиз та експертизи матеріалів, речовин і виробів.

Тема 6. Загальні положення методики
експертного дослідження
холодної
зброї

Лекція
1. Предмет судової експертизи холодної зброї.
2. Об’єкти судової експертизи холодної зброї.
3. Організаційні та методичні положення судової експертизи холодної
зброї
Семінарське заняття
1. Предмет судової експертизи холодної зброї.
2. Об’єкти судової експертизи холодної зброї.
3. Організаційні та методичні положення судової експертизи холодної
зброї
Практичне заняття

Опрацювати рекомендовану
літературу до теми, скласти
опорний конспект та підготуватись до обговорення основних понять теми. Підготувати реферат або презентацію.
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Підготовка до досліджень
холодної зброї та характеристики його етапів.
2. Порядок проведення дослідження холодної зброї.
3. Методи та прилади контролю, що застосовуються
при дослідженні холодної
зброї.

Заняття №1. Попереднє дослідження.
Завдання по виконанню експертного дослідження клинкової холодної
зброї:
1. З’ясування мети дослідження та
питань, які поставлені на вирішення
експерта;
2. Оцінка наданих у розпорядження
експерта матеріалів з точки зору достатності для вирішення поставлених
питань;
3. Формування загального уявлення
про досліджувані об’єкти, явища, події, їх ознаки;
4. Встановлення кола інших досліджень наданих об’єктів, що повинні
передувати або проводитися після
проведення судової експертизи зброї і
узгодження їх черговості;
5. Побудова гіпотез;
6. Планування експертного дослідження.
Заняття №2. Роздільне дослідження.
Завдання по виконанню експертного дослідження клинкової холодної
зброї:
1. Всебічне і повне вивчення загальних та окремих ознак досліджуваних
об’єктів (ніж);
2. Формування проміжних висновків
при проведенні роздільного дослідження об’єкта (ножа).
Заняття №3. Експертний експеримент.
Завдання по виконанню експертного дослідження клинкової холодної
зброї:
1. Проведення експертного експерименту (нанесення ударів та перевірка
надійності конструкції);
2. Формування проміжних висновків
після проведення експертного експерименту.
Заняття №4. Порівняльне дослідження. Оцінка результатів дослідження та формулювання виснов-

4. Види висновків та правила оформлення досліджень і
фототаблиць при проведенні
експертизи холодної зброї.
Оформити результати дослідження об’єктів у вигляді
навчального висновку експерта з доданням ілюстративного матеріалу (ілюстративна
таблиця, фототаблиця).

ків.
Завдання по виконанню експертного дослідження клинкової холодної
зброї:
1. Встановлення збігу або розбіжностей загальних та окремих ознак холодної зброї у об’єктах дослідження
(ніж) та зразках для порівняння (довідкова література та інтернет ресурси).
2. Комплексна оцінка результатів
проведеного експертного дослідження.
3. Оформлення результатів проведеного дослідження (складання висновку експерта, виготовлення ілюстративної (фото) таблиці).
Практичне заняття проводиться на
локаціях ННІ№2 та в спеціалізованій
навчальній аудиторії №239, з використанням:
- об’єкт дослідження (ніж);
- вимірювальні прилади;
- довідкова література;
- оптичні прилади (криміналістичні
лупи, мікроскопи).
Тема 7. Особливості
дослідження
найбільш розповсюджених зразків холодної
зброї

Семінарське заняття
1. Поняття розповсюджених зразків
зброї.
2. Види мисливських ножів та їх дослідження
3.Ножі виживання та їх криміналістичне дослідження
4. Види туристичних ножів
5. Види сувенірних виробів, схожих з
холодною зброєю
6. Види метальної зброї та їх дослідження

Опрацювати рекомендовану
літературу до теми, скласти
опорний конспект та підготуватись до обговорення основних понять теми. Підготувати реферат або презентацію.
Теми рефератів (доповідей
або мультимедійних презентації):
1. Загальні
технікокриміналістичні вимоги щодо
клинкової холодної зброї.
2. Загальні
технікокриміналістичні вимоги щодо
ударно-дробильної холодної
зброї.
3. Загальні
технікокриміналістичні вимоги щодо
метальної холодної зброї.
4. Техніко-криміналістичні
вимоги щодо спортивних та
мисливських луків, що відносяться до холодної зброї.

Практичне заняття
Заняття №1. Попереднє дослідження.
Завдання по виконанню експертного дослідження холодної зброї опосередкованої дії:
1. З’ясування мети дослідження та
питань, які поставлені на вирішення
експерта;
2. Оцінка наданих у розпорядження
експерта матеріалів з точки зору достатності для вирішення поставлених
питань;
3. Формування загального уявлення Оформити результати досліпро досліджувані об’єкти, явища, по- дження об’єктів у вигляді

дії, їх ознаки;
4. Встановлення кола інших досліджень наданих об’єктів, що повинні
передувати або проводитися після
проведення судової експертизи зброї і
узгодження їх черговості;
5. Побудова гіпотез;
6. Планування експертного дослідження.
Заняття №2. Роздільне дослідження.
Завдання по виконанню експертного дослідження холодної зброї опосередкованої дії:
1. Всебічне і повне вивчення загальних та окремих ознак досліджуваних
об’єктів (нунчаку, кистень, палиця і
т.ін.);
2. Формування проміжних висновків
при проведенні роздільного дослідження об’єкта.
Заняття №3. Експертний експеримент.
Завдання по виконанню експертного дослідження холодної зброї опосередкованої дії:
1. Проведення експертного експерименту (нанесення ударів та перевірка
надійності конструкції);
2. Формування проміжних висновків
після проведення експертного експерименту.
Заняття №4. Порівняльне дослідження. Оцінка результатів дослідження та формулювання висновків.
Завдання по виконанню експертного дослідження холодної зброї опосередкованої дії:
1. Встановлення збігу або розбіжностей загальних та окремих ознак холодної зброї у об’єктах дослідження та
зразках для порівняння (довідкова література та інтернет ресурси).
2. Комплексна оцінка результатів
проведеного експертного дослідження.
1. Оформлення результатів проведеного дослідження (складання висновку
експерта, виготовлення ілюстративної
(фото) таблиці).

навчального висновку експерта з доданням ілюстративного матеріалу (ілюстративна
таблиця, фототаблиця).

Практичне заняття проводиться на
локаціях ННІ№2 та в спеціалізованій
навчальній аудиторії №239, з використанням:
- об’єкт дослідження (ніж);
- вимірювальні прилади;
- довідкова література;
- оптичні прилади (криміналістичні лупи, мікроскопи).
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
Обладнання. Для закріплення теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок здобувачами вищої освіти за темами навчальної дисципліни необхідно

використовувати навчально-тренувальні полігони, спеціалізовані аудиторії, криміналістичну техніку.
Програмне забезпечення.
Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
- інтерактивні, мультимедійні проєктори, комп’ютери, ноутбуки, планшети,
інтерактивна дошка.
Під час проведення занять в змішаному (blended) режимі використовуються наступні засоби програмного забезпечення:
- доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі НАВС через мережу Інтернет (на платформах Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment, Google – Classroom, Google Meet).
Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі
(on-line) за вибором викладача використовується:
- програмне забезпечення через мережу Інтернет – платформа Zoom, cередовище Classroom, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
Соціальні мережі та Telegram..
На плантформах Moodle, Google Classroom розміщені допоміжні матеріали.
Виконана робота розміщується здобувачем на середовищі Google Classroom,
де науково-педагогічний працівник має можливість контролювати, систематизувати,
оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні
форми оцінювання.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ.
Політика
щодо
академічної
доброчесності:
https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/.
Політика щодо відвідування здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх
справ.
Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ:
1. Положення про розроблення програм навчальних дисциплін і силабусів у
Національній академії внутрішніх справ.
2. Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти в НАВС.
3. Інструкція з організації, проведення та підтвердження ліквідації академічних заборгованостей та академічної різниці учасниками освітнього процесу НАВС з
використанням елементів дистанційного навчання.
4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти.
5. Положення про змішане навчання в НАВС.
6. Положення про дистанційне навчання в НАВС.
7. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в НАВС.

8. Положення про організацію освітнього процесу в НАВС.
Оцінювання результатів навчання
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий Підсумкова
контроль
кількість
балів

max 60%
Тема Тема
1
2
5

5

Оцінка в
балах
90-100
85-89
75-84
66-74
60-65

Тема
3

Тема
4

10

10

mах 40%
Тема Тема Тема
5
6
7
10

10

Залік

40

100

Шкала оцінювання: національна та EСТS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за національною шкалою

Оцінка

Пояснення

відмінно

А

відмінне виконання

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

35-59
1-34

10

mах 100%
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