
 
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ» 

(Ф 21.01 - 03) 

 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 
 
 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Вивчення основ судових експертиз включає в себе основні наукові, 

методичні та правові положення організації підготовки 

призначення та проведення судово-експертних досліджень в 

Україні. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення даної дисципліни дає уявлення про предмет судової 

експертизи, її об’єктах та завданнях, про поняття спеціальних 

знань експерта і суб’єктах експертної діяльності; розкриває 

загальні принципи і постулати, закономірні для судової експертизи 

будь-якого роду; технологію експертного дослідження як 

особливого виду пізнавальної діяльності; методологію експертних 

досліджень в цілому і концептуальні напрями розвитку судової 

експертизи, а також розглядає деякі види експертиз, які 

проводяться у кримінальному провадженні. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Основи судової 
експертизи» студенти повинні: 

− знати систему, основні поняття і категорії, галузі судових 

експертиз та їх значення для розслідування кримінальних 

правопорушень; 

− розуміти особливості призначення та проведення судових 

експертиз; 

− вміти давати оцінку висновку експерта, використовувати 

висновок експерта при прийнятті та обґрунтуванні юридично 

значущих рішень. 



 

 
 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Результати даного навчального курсу передбачають отримання 

професійних компетентностей висококваліфікованих юристів в 

галузі особливостей призначення та проведення судових експертиз 

у кримінальному провадженню. Стратегія даних комепетентностей 

передбачає отримання відповідей щодо порядку призначення 

різних видів судових експертиз та можливості використовувати 

отримані результати у якості доказів у кримінальному 

провадженні. Тактика таких компетентностей передбачає 

отримання відповіді як необхідно зрозуміло та грамотно 

формулювати питання при призначенні різних видів судових 

експертиз. Мистецтво даних компетентностей передбачає 

отримати відповідь, що здобуде студент в результаті вивчення 

даного курсу. Це значить, що в результаті вивчення даного курсу 

студент зможе на практиці успішно використовувати набуті 

навички в свої професійній діяльності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1. Загальні положення судових експертиз 
2. Класифікація судових експертиз та їх сучасні можливості 

3. Взаємозв’язок судової експертизи з юридичної практикою 

4. Тактика підготовки, призначення і проведення експертизи 

5. Процесуальне оформлення результатів проведення експертиз та 

можливості їх використання у процесі доказування 

Види занять: лекції, практичні заняття 
Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Кримінальний процес, криміналістика, теорія держави і права, 

конституційне право України, кримінальне право, адміністративне 

право, організації судових та правоохоронних органів, 

кримінологія 

Пореквізити Порівняльне правознавство, адвокатська техніка, теорія доказів в 

кримінальному провадженні, практика Європейського суду з прав 

людини 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

1. Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, 

які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового 

експерта / авт.-уклад.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, 

Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. — Х. : Право, 2016. — 928 с. 
2. Експертизи у судочинстві України: наук-практ. посіб./ за заг. 

ред. Гончаренка В.Г., І.В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с. 

3. Курс лекцій з кримінального процесуального права України: 

навч. посіб. / Ю.О. Ланцедова; за наук. ред. О.А. Кириченко. – 

Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 328 с. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 



 

 
 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний 

Викладач(і) ПІБ ЛАНЦЕДОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: 

 Вчений ступінь: 
Профайл викладача: 
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/1012- 

lantsedova-yuliya-oleksandrivna 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: yuliia.lantsedova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://scholar.google.com/citations?user=eaqtlq8AAAAJ&hl=en 
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