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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 4
08
«Право»
Цикл дисциплін спеціалізації
Загальна кількість годин – 120 081 Право (поліцейські),
Навчальний курс 4
Кількість тем
– 5 Бакалавр
Семестр 7
Види підсумкового контролю:
Залік
Найменування показників

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Лекції
– 6 год.;
Практичні заняття – 44 год.;
Самостійна робота – 70 год.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Практикум з тактики
проведення окремих слідчих дій» - поглиблене вивчення тактики окремих
слідчих (розшукових) дій, як засобів виявлення та одержання доказової й
орієнтуючої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень.
Завдання вивчення дисципліни «Практикум з тактики проведення окремих
слідчих дій» - отримання знань і навичок щодо тактики проведення окремих
видів огляду (місця події за наявності біологічних слідів, трупа, місця ДТП,
комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації), допиту (допит у
конфліктній ситуації, допит неповнолітнього, допит у режимі відео конференції,
ін.), пред’явлення для впізнання (за динамічними ознаками зовнішності, поза
візуальним спостереженням впізнаваної особи, у режимі відеоконференції
тощо), обшуку (у жилому та нежилому приміщенні, ділянок місцевості, особи),
слідчого експерименту (в умовах несприятливої та конфліктної ситуації).
Для досягнення визначених завдань використовуються такі методи
навчання: 1) словесні (лекції, бесіди, пояснення, робота з підручниками,
посібниками); 2) наочні (ілюстрування, демонстрування); 3) практичні (вправи,
ділові ігри); 4) інтерактивні (робота в парах і малих групах, мозковий штурм,
кейс-метод, ситуаційний аналіз тощо); 5) самостійна робота.
Практичні заняття з дисципліни проводяться у формі поліцейських квестів
(ділових ігор) на основі моделювання тактики проведення окремих слідчих
(розшукових) дій з використанням фабул кримінальних проваджень про
кримінальні правопорушення.
Міждисциплінарні зв’язки: виконання практичних завдань потребує
акумулювання слухачами знань з криміналістики, кримінального процесу,
кримінального права, кримінології, юридичної психології, одержаних при
вивченні відповідних навчальних дисциплін.
Змістовна частина квесту спрямована на опанування курсантами
алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією конкретних завдань при проведенні
окремих слідчих (розшукових) дій. Форма проведення поліцейського квесту

визначається місцем проведення навчального заняття – навчальний
криміналістичний полігон, тактичне містечко (комплекс, центр тощо). Метою
поліцейського квесту є зміна сталих стереотипів організації занять і
напрацювання елементів практичної роботи завдяки імітації майбутньої
професійної поліцейської діяльності та моделювання типової ситуації
проведення слідчої (розшукової) дії. У зв’язку з чим здобувачі вищої освіти,
виконуючи роль слідчого, інспектора-криміналіста:
- готують та проводять такі слідчі (розшукові) дії як огляд місця події,
обшук, допит, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент;
- відповідають на контрольні запитання;
- беруть участь в обговоренні проблемних питань і знаходженні
правильних рішень;
- вносять корективи в письмові плани проведення слідчих (розшукових)
дій у відповідності з результатами обговорення;
- одержують завдання для самостійної роботи до наступного заняття.
Письмові роботи слухачів (плани проведення та протоколи слідчих
(розшукових) дій з відповідними додатками) перевіряються викладачем і
виконують функцію контрольних робіт. Усні доповіді оцінюються викладачем
в кінці аудиторного заняття з виставленням оцінки до журналу. У випадку
пропуску занять здобувач вищої освіти повинен відпрацювати пропущений
матеріал у час, визначений викладачем, з виставленням оцінки до журналу. За
бажанням курсанти можуть підготувати презентацію у форматі pdf з
використанням фотозображень та фрагментів відео, що глибоко розкривають
окреме питання відповідної теми.
Очікувані результати навчання: згідно з вимогами освітньої програми
здобувач вищої освіти повинен
знати :
- правила виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів злочину джерел доказів;
- порядок формування слідчо-оперативної групи для огляду місця події,
розподіл обов`язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;
- можливості проведення спеціалістом попереднього дослідження речових
доказів на місці події;
- тактичні правила і прийоми проведення окремих слідчих (розшукових)
дій;
- тактичні прийоми та методи організаційно-тактичного забезпечення
слідчих (розшукових) дій в різних ситуаціях;
вміти :
- аналізувати й оцінювати інформацію про злочини і приймати
аргументоване рішення щодо порядку і тактики проведення окремих слідчих
(розшукових) дій;
- вірно визначати тактичні прийоми і техніко-криміналістичне
забезпечення окремих слідчих (розшукових) дій;
- розподіляти завдання серед учасників слідчо-оперативної групи та
проводити їх інструктаж;

- використовувати технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи
для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину;
- фотографувати обстановку місця події, окремі об`єкти, оформляти
фототаблицю до протоколу огляду місця події, схеми та інші додатки;
- кваліфіковано організовувати та ефективно проводити окремі слідчі
(розшукові) дії залежно від особливостей слідчої ситуації, тактичних завдань,
кількості учасників тощо.
При участі у поліцейському квесті курсанти мають імітувати професійні
умови, що максимально наближені до реальних, моделювати та вирішувати
конфліктні, безконфліктні, проблемні ситуації проведення окремих слідчих
(розшукових) дій, чітко розподіляти ролі учасників квесту при вирішенні його
завдань.
Форми оцінювання – усне та письмове опитування, перевірка самостійних
та індивідуальних робіт, залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів
ECTS.
Програмні компетентності., які
дисципліни
Інтегральна
компетентність
ЗК-2
Загальні компетентності
(ЗК)
ЗК-7
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-1
СК-8
СК-12
СК-14

формуються

при

вивченні

навчальної

Здатність застосувати знання у практичних
ситуаціях
Здатність
вчитися
та
оволодівати
сучасними знаннями
Здатність застосувати знання з основ теорії
та філософії права, знання і розуміння
правничої професії та її ролі у суспільстві
Знання і розуміння особливостей реалізації
та застосування норм матеріального і
процесуального права
Здатність аналізувати правові проблеми,
формувати та обґрунтовувати позиції
Здатність до консультування з правових
питань, зокрема, можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів,
відповідно до вимог професійної етики,
належного
дотримання
норм
щодо
нерозголошення персональної інформації
та конфіденційних даних.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1 «Особливості тактики окремих видів огляду»
В рамках розгляду теми визначаються та розкриваються порядок дій
працівника поліції і оформлення відповідних документів при виявленні трупів,

взаємодія слідчого з судово-медичним експертом на місці події, а також
особливості тактики огляду трупів залежно від типових ситуацій і місць їх
виявлення, віку жертв.
Визначаються та розкриваються особливості огляду місць вчинення
зґвалтування та інших злочинів проти статевої свободи та недоторканості,
характеристика основних слідів й типові місця їх знаходження в різних умовах
та прийоми виявлення, фіксації і вилучення даних слідів.
Також визначаються й розкриваються особливості огляду місця дорожньотранспортної пригоди, взаємодії слідчого з фахівцями-автотехніками,
особливості зовнішнього та внутрішнього огляду транспортних засобів, слідів
ДТП, інших об’єктів. Звертається увага на вимірювання, порядок і правила
складання схеми ДТП як додатку до протоколу огляду місця події.
Вивчаються й особливості огляду комп’ютерної техніки та електронних
носіїв інформації, взаємодії слідчого з фахівцями у галузі інформаційних
технологій та застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів
огляду.
Тема № 2 «Особливості тактики окремих видів допиту»
В рамках теми розглядаються питання щодо видів допиту залежно від
типових ситуацій, основні правила підготовки і тактичні прийоми допиту,
особливості тактики допиту у типових ситуаціях допиту, коли допитувана
особа дає неправдиві показання або відмовляється від показань. При цьому
розкриваються ознаки неправди (вербальні та невербальні), та правила їх
виявлення, використання доказів під час допиту.
Особлива увага приділяється особливостям тактики допиту осіб у
надзвичайно вразливому стані (дітей, постраждалих від насильницьких
злочинів, у тому числі, вчинених батьками, іншими близькими особами; дітей із
особливостями фізичного і психічного розвитку тощо). Взаємодія слідчого з
психологом та іншими учасниками допиту.
Особливості проведення допиту у режимі відеоконференції під час
досудового розслідування, застосування технічних засобів фіксації ходу та
результатів таких допитів.
Тема № 3 «Особливості тактики окремих видів пред’явлення для
впізнання»
Підготовчі заходи, що здійснюються до пред'явлення для впізнання особи
за функціональними ознаками (ходою, жестами, мімікою); за мовою, голосом
або поза візуальним спостереженням особи, що підлягає впізнанню.
Тактичні правила та прийоми, що застосовуються при проведенні
зазначених видів пред’явлення для впізнання. Особливості проведення
пред’явлення для впізнання у режимі відеоконференції під час досудового
розслідування.
Використання технічних засобів фіксації ходу та результатів пред'явлення
для впізнання (фотозйомка, аудіо- та відеозапис).

Тема № 4 «Особливості тактики окремих видів обшуку»
В рамках теми розглядаються психологічні основи тактики обшуку і
використання науково-технічних засобів пошуку об’єктів обшуку.
Приділяється увага тактичним прийомам і особливостям виявлення живих осіб
і трупів, проведення повторного обшуку. Основна увага приділяється
особливостям особистого обшуку особи, яку підозрюють у зберіганні об’єктів
вилучених із обігу (наркотиків, зброї, підроблених документів тощо).
Визначають основні правила і порядок проведення обшуку в житлі та
інших приміщеннях, включаючи характеристику ознак схованок і тактичні
прийоми їх виявлення Розглядається специфіка обшуку, під час якого
вилучають комп’ютерну техніку і електронні носії інформації.
Тема № 5 «Особливості тактики слідчого експерименту в умовах типових
ситуацій досудового слідства»
В рамках теми вивчаються види слідчого експерименту і тактичні
особливості підготовки і проведення слідчого експерименту у кримінальних
провадженнях про вбивства, злочини проти статевої свободи та недоторканості
особи, ін.
Визначаються особливості тактичних завдань слідчих експериментів в
залежності від категорії злочину, слідчої ситуації, наявності і характеру змін у
обстановці місця злочину. Особлива увага концентрується на особливостях
взаємодії учасників слідчого експерименту, порядку відео фіксації даної слідчої
(розшукової) дії, оформлення додатків до протоколу.

4. Структура навчальної дисципліни

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 7
Тема № 1 Особливості тактики окремих
видів огляду
Тема № 2 Особливості тактики окремих
видів допиту
Тема № 3: Особливості тактики окремих
видів пред’явлення для впізнання.
Тема № 4: Особливості тактики окремих
видів обшуку.
Тема № 5: Особливості тактики слідчого
експерименту в умовах типових ситуацій
досудового слідства.
Всього за семестр

32

2

10

20

34

2

12

20

15

1

6

8

19

1

8

10

20

-

8

12

120

6

44

70

Залік

4.1.3. Питання, що вносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1: Особливості тактики окремих видів огляду

Література:
2-6, 9, 10, 12, 13-15, 21

Вивчити тактичні правила та особливості проведення і фіксації
окремих видів огляду, нормативно-правові та організаційні форми
взаємодії слідчого з іншими учасниками огляду. Скласти протокол
ОМП з додатками
(завдання на самостійну роботу за темою № 1)

Тема № 2: Особливості тактики окремих видів допиту

1-10, 12-13, 17-19

Вивчити тактичні правила та особливості проведення і фіксації
окремих видів допиту (потерпілої, свідка, підозрюваного, у тому числі,
неповнолітніх, від насильницьких злочинів, ін.). Визначити систему
тактичних прийомів і тактичних комбінацій допиту в умовах
конфліктних ситуацій.
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 3: Особливості тактики окремих видів пред’явлення для
впізнання
Вивчити тактичні правила та особливості проведення і фіксації
окремих видів пред’явлення для впізнання (за функціональними
ознаками, поза візуальним спостереженням особи, що підлягає

2-3, 5-6, 8-13, 16

впізнанню, у дистанційному досудовому провадженні тощо).
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 4: Особливості тактики окремих видів обшуку

1-11, 13, 20-21

Вивчити тактичні правила та особливості проведення і фіксації
окремих видів обшуку, нормативно-правові та організаційні форми
взаємодії слідчого з іншими учасниками обшуку. Скласти план
проведення обшуку та протокол обшуку приміщення з вилученням
комп’ютерної техніки.
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 5: Особливості тактики слідчого експерименту в умовах типових 2-3, 5-15, 20-21
ситуацій досудового слідства
Вивчити тактичні правила та особливості проведення і фіксації слідчого
експерименту в залежності від категорії злочину, слідчої ситуації,
наявності і характеру змін у обстановці місця злочину. Скласти план
проведення та протокол зазначеної слідчої (розшукової) дії.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Особливості огляду місця події за наявності трупа.
2. Тактичні особливості проведення огляду місця події при вчиненні
зґвалтувань та інших злочинів проти статевої свободи та недоторканості.
3. Особливості тактики огляду місця дорожньо-транспортної пригоди.
4. Особливості огляду комп’ютерної техніки та електронних носіїв
інформації.
2. Ознаки схованок, тактичні прийоми і технічні засоби їх виявлення.
3. Техніко-криміналістичне забезпечення проведення огляду місця події.
4. Основи взаємодії інспектора-криміналіста зі слідчим при проведенні
слідчих (розшукових) дій.
5. Тактико-психологічні прийоми обшуку.
6. Використання спеціальних психологічних знань при допиті
неповнолітніх.
5.1.3. Теми наукових робіт
1. Наукові основи допиту осіб у надзвичайно вразливому стані.
2. Особливості тактики допиту у режимі відеоконференції у країнах
Європи.
3. Порівняльний аналіз пред’явлення особи для впізнання за динамічними
та анатомічними ознаками.
4. Тактичні особливості проведення і фіксації пред’явлення для впізнання
у дистанційному досудовому провадженні.
5. Техніко-криміналістичне забезпечення слідчого експерименту.
6. Тактичні особливості підготовки і проведення слідчого експерименту
при розслідуванні вбивств.
7. Особливості підготовки і проведення слідчого експерименту при
розслідуванні зґвалтувань.

6. Методи навчання
Навчання з дисципліни «Практикум з тактики проведення окремих
слідчих дій» проходить з використанням таких методів навчання: 1) словесні
(лекції, бесіди, пояснення, робота з підручниками, посібниками); 2) наочні
(ілюстрування, демонстрування); 3) практичні (вправи, ділові ігри);
4) інтерактивні (робота в парах і малих групах, мозковий штурм, кейс-метод,
ситуаційний аналіз тощо); 5) самостійна робота (у формі квесту, поліцейського
квесту, web-квесту).
Метою лекційного курсу є поглиблене вивчення тактики слідчих
(розшукових) дій, як засобів виявлення та одержання доказової й орієнтуючої
інформації у ході розслідування фактів кримінальних правопорушень. Кожна
лекція містить у собі елементи вступної, інформативної, проблемної,
дискусивної.
Аудиторні заняття проводяться у формі практичних занять, з
використанням квестів, поліцейських квестів, web-квестів, на яких курсанти
(слухачі) повинні відпрацьовувати вміння кваліфікованого проведення слідчих
(розшукових) дій за різними видами злочинів в таких формах: моделювання
ситуативних задач під час ділової гри; робота по ланках (підгрупах);
індивідуальні виконання завдань.
При викладенні лекційного матеріалу та проведенні практичних занять
можуть використовуватись квест-фабули, учбові стенди, плакати, бланки
протоколів слідчих (розшукових) дій, макети кримінальних проваджень,
техніко-криміналістичні засоби, слідчі валізи, презентації, фотографії,
відеоролики, трансляції судових засідань тощо. Для засвоєння теоретичного
матеріалу можуть використовуватись лінійні, штурмові та кільцеві квести. У
лінійному квесті ділову гру побудовано за ланцюгом і після виконання одного
завдання учасники отримують головне завдання із декількома підказками, але
самостійно обирають шляхи його вирішення. Штурмовий квест, де всі учасники
отримують головне завдання із кількома підказками, але самостійно обирають
шляхи його вирішення. Кільцевий квест являє собою лінійний квест, але
замкнутий в коло, коли учасники стартують ізрізних точок, які будуть для них
фінальними.
Поліцейські квести проводяться з розподілом ролей серед курсантів:
«слідчий», «спеціаліст», «потерпілий», «підозрюваний», ін., і вимагають
виконання ними завдань, визначених викладачем – оглянути місце події,
допитати, обшукати, провести пред’явлення для впізнання, слідчий
експеримент.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення: додаткової
літератури, ознайомлення з протоколами слідчих (розшукових) дій та
додатками до них, з фрагментами відеозаписів окремих слідчих (розшукових)
дій., а також підготовку рефератів, доповідей, презентацій (за бажанням). Для
досягнення мети самостійної роботи завдання можуть надаватися у формі webквесту, який є міні-проектом, заснованим на пошуку інформації в Інтернеті.

Індивідуальна робота передбачає складання планів проведення та
протоколів окремих слідчих (розшукових) дій (огляду, обшуку, допиту,
пред’явлення для впізнання та слідчого експерименту).
Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни. Слухач під
час вивчення навчальної дисципліни «Практикум з тактики проведення
окремих слідчих дій» повинен отримати по кожній темі оцінку за відповідь на
аудиторному занятті і оцінку за виконання індивідуальних завдань (складання
планів проведення та протоколів окремих слідчих (розшукових) дій). Всі
пропущені заняття повинні бути відпрацьовані викладачеві. Вид підсумкового
контролю – залік.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль:
1. Тактичні правила та особливості огляду місця події за наявності трупа.
2. Взаємодія слідчого з судово-медичним експертом на місці події.
3. Особливості огляду місця дорожньо-транспортної пригоди.
4. Правила огляду транспортних засобів.
5. Взаємодія слідчого з фахівцями-автотехніками.
6. Огляд комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації.
7. Застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів огляду місця
події (фотозйомка, аудіо- та відеозапис тощо).
8. Сутність та види допиту. Особливості одночасного допиту двох чи більше
вже допитаних осіб.
9. Тактичні прийоми допиту в безконфліктній ситуації.
10. Організаційно-тактичне забезпечення допиту осіб, які дають неправдиві
показання або відмовляються від показань.
11. Використання доказів під час допиту.
12. Особливості залучення психолога та інших фахівців в якості спеціалістів
при допиті.
13. Використання спеціальних психологічних знань при допиті неповнолітніх.
14. Особливості розпізнавання ознак неправди під час проведення допиту і
одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.
15. Застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів допиту (аудіота відеозапис).
16. Особливості проведення допиту у режимі відеоконференції під час
досудового розслідування.
17. Тактика підготовки та проведення пред'явлення для впізнання особи за
мовою та голосом.
18. Тактика підготовки та проведення пред'явлення для впізнання особи поза
аудіо та візуальним спостереженням особи, що підлягає впізнанню.
19. Тактика підготовки та проведення пред'явлення для впізнання особи за
функціональними ознаками.
20. Особливості підготовки, проведення та фіксації пред’явлення для впізнання
у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
21. Сутність та види обшуку.
22. Ознаки схованок і тактичні прийоми їх виявлення.

23. Психологічні основи тактики обшуку.
24. Тактичні прийоми обшуку в залежності від його виду.
25. Тактичні особливості особистого обшуку.
26. Особливості тактики підготовки та проведення повторного обшуку.
27. Специфіка обшуку з вилученням комп’ютерної техніки та електронних
носіїв інформації.
28. Особливості тактики обшуку з вилученням наркотиків.
29. Особливості тактики обшуку з вилученням зброї.
30. Особливості застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів
обшуку (фотозйомка, відеозапис).
31. Особливості тактики слідчого експерименту при розслідуванні вбивств,
заподіянні тілесних ушкоджень.
32. Особливості тактики слідчого експерименту в несприятливих умовах, коли
обстановка на місці події, що відбувалася в минулому, зазнала значних,
істотних змін і підлягає реконструкції.
33. Взаємодія слідчого зі спеціалістами та учасниками слідчого експерименту.
34. Застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів слідчого
експерименту з урахуванням виду даної слідчої (розшукової) дії.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни. Поліцейський квест інтегрований у поточний контроль.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та
індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, вирішення web-квестів,
завдань рольових ігор, поліцейських квестів, ведення конспектів першоджерел
та робочих зошитів, підготовка презентацій, рефератів, наукових робіт,
публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді планів проведення
окремих слідчих (розшукових) дій, протоколів окремих С(Р)Д з відповідними
додатками). Вони оцінюються за національною системою оцінювання

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Здобувач вищої освіти, який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

Результат
+
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів вищої освіти залікових книжках. Присутність здобувачів вищої
освіти на проведенні підсумкового контролю (заліку) обов’язкова. Якщо
здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (заліку), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (заліку), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів вищої освіти,
становить – 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю

отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (залік)
повторно. Повторне складання заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий –
комісії, створеній на факультеті. Незадовільні оцінки виставляються тільки в
відомостях обліку успішності. Здобувачі вищої освіти, які отримали не більше
як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни,
можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але
не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному
семестрі. Здобувачі вищої освіти, які не ліквідували академічну заборгованість
у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з Університету.
Вимоги кафедри до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту
навчальної дисципліни, а саме кількість оцінок, яку він повинен отримати під
час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи:
Робота під час навчальних
Занять

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати
доповідь/реферат/презентацію,
підготувати конспект за
темою/питанням самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання за кожною темою.

Отримати не менше 5 позитивних
оцінок

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за
національною
шкалою

97-100

Відмінно
(“зараховано”)

А

Добре
(“зараховано”)

B

Оцінка

Оцінка в балах

94-96
90-93
85-89

80-84

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконані в повному
обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані,
якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома - трьома
незначними помилками.

75-79

70-74

C

Задовільно
(“зараховано”)

D

65-69

60-64

E

40-59

FX

21-40
Незадовільно
(«не зараховано»)
1-20

F

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,
робота з декількома незначними помилками, або з однією
– двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного характеру,
необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,
робота з трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не
сформовані, частина передбачених програмою навчання
навчальних завдань не виконані, або якість виконання
деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв
оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи
не сформовані, більшість передбачених програм
навчання, навчальних завдань не виконано, або якість
їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості
виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу
не освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять
грубі помилки, додаткова самостійна робота над
матеріалом курсу не приведе до значимого
підвищення якості виконання навчальних завдань,
робота, що потребує повної переробки
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