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1 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

         

Мета - є надання студентам ґрунтовних знань та закономірності розвитку перевізних 

процесів на автомобільному транспорті при перевезенні вантажів та пасажирів; надати 

студентам уявлення про проведення експертизи транспортного засобу. 

Завдання навчальної дисципліни 

1. Ознайомлення студентів з методикою викладання курсу в умовах вищих навчаль-

них закладів, забезпечення послідовності викладення програмного матеріалу, взаємної 

обумовленості окремих тем та питань програми. 

2. Підготовка до діяльності, пов’язаної з організацією транспортних процесів при 

перевезенні вантажів. 

3. Підготовка до проведення досліджень та вивчення вимог міжнародного та націо-

нального законодавства, що регламентує процеси проведення експертизи транспортного 

засобу. 

4. Набуття навичок аналізу причин виникнення та розробки заходів з попередження 

аварійних ситуацій при перевезенні вантажів. 

Предметом навчальної дисципліни є адміністративно-правові, кримінально-проце-

суальні, контрольно-перевірочні та інші норми, які регламентують діяльність експертів-

трасологів. 

Пререквізити: дисципліни «Економіка автомобільного транспорту», «Планування 

та організація діяльності підприємства», «Транспортні засоби». 

Постреквізити: Знання, отримані при вивченні дисципліни можуть бути викорис-

тані при написанні бакалаврської кваліфікаційної  роботи, а також знання з дисципліни 

«Комерційна робота на транспорті», «Система управління охороною праці». 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, лекція), наочні, практичні (практи-

чні роботи). 

Форми та методи оцінювання: усний, письмовий, методи самоконтролю та самоо-

цінки, підсумковий контроль 

 

Компетентності та програмні результати навчання відповідно  

до освітньо-професійної програми 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна компе-

тентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішу-

вати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням те-

орій та методів сучасної транспортної науки на основі системного 

підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов 

функціонування транспортних систем. 

Загальні компетент-

ності (ЗК) 

ЗК 09. Навики здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

СК-1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показ-

ники функціонування транспортних систем та технологій з ура-

хуванням впливу зовнішнього середовища. 

СК-9. Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 

технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові організа-

ції перевезень. 



СК-13. Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо організації 

та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, та вносити 

необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів 

та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної 

інфраструктури, транспортних засобів (засобів автомобільного 

транспорту). 

СК-16. Здатність врахувати людський фактор в транспортних те-

хнологіях 

F Програмні результати навчання 

Програмні резуль-

тати навчання (РН) 

РН-2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспіль-

ства у розвитку транспортних технологій. 

РН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, диску-

тувати, звітувати державною мовою на достатньому для профе-

сійної діяльності рівні. 

РН-21. Впроваджувати методи організації безпечної транспорт-

ної діяльності. 

 

Заплановані результати навчання. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

– поняття судової експертизи, її види та значення;  

– призначення та проведення судових експертиз;  

– нормативно-правові акти які регламентують діяльність судових експертів;  

– характеристику слідів транспортних засобів;  

– встановлення транспортного засобу по слідам на місці ДТП. 

вміти:  

– тлумачити положення статей та чинне законодавство про судову експертизу в 

Україні; 

– визначити повноваження щодо застосування на практиці законодавства Укра-

їни; 

– охарактеризувати сутність діяльності експертів-трасологів та шляхи удоско-

налення їх роботи. 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Лекції (Л): 33 годин 

Практичні заняття (ПР): 12 годин 

Самостійна робота (СР): 45 годин 

  



3 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

 ІІ курс, ІV семестр 

1 Тема 1. Судова екс-

пертиза. Закон Укра-

їни «Про судову екс-

пертизу» 

Вступ. Закон України «Про су-

дову експертизу», його завдання. 

Умови проведення експертизи. 

Поняття судової експертизи, її 

види та значення. Закон України 

«Про судову експертизу». Судова 

експертиза: види, значення, осно-

вні положення. Робота органів ді-

знання, досудового та судового 

слідства. 

Закон України «Про су-

дову експертизу» та інші 

законодавчі акти. 

 

Презентації, індивідуа-

льні та групові завдання, 

обговорення презентації, 

ситуаційні, проблемні за-

вдання 

2 Тема 2. Призна-

чення та проведення 

судових експертиз 

Практична робота 

№1. Призначення та 

проведення судових 

експертиз 

Особливості призначення судо-

вої експертизи. Призначення су-

дових експертиз та експертних 

досліджень судовим експертам, 

їх обов'язки, права та відповіда-

льність, організація проведення 

експертиз. 

Тема. Принципи судово-

експертної діяльності  

Тема. Реєстр атестова-

них судових експертів, 

ведення якого поклада-

ється на Міністерство 

юстиції України  

Тема. Види судових екс-

пертиз  

Презентації, обговорення 

презентації. 

3 Тема 3. Поняття слі-

дів злочину та їх 

властивостей. Сліди 

злочину, як джерела 

криміналістичної ін-

формації 

Поняття слідів злочину у кримі-

налістиці, їх класифікація. По-

няття слідів у трасології та їх 

класифікація. Механізм слідо-

утворення. Інформація, що вико-

ристовується при розслідуванні, 

судовому розгляді кримінальних 

справ, виконанні покарань і в 

профілактичній діяльності. Види 

інформації 

Тема. Матеріальні сліди 

злочину 

Тема. Трасологія, як пі-

дмножина криміналісти-

чного слідознав 

Презентації, індивідуа-

льні та групові завдання, 

обговорення презентації, 

ситуаційні, проблемні за-

вдання 

4 Тема 4. Характерис-

тика джерел кримі-

налістичної інфор-

мації. Класифікація 

слідів злочину в 

криміналістиці 

Практична робота 

№2. Поняття слідів 

злочину та їх влас-

тивостей. Сліди 

Джерела криміналістичної інфор-

мації та їх класифікація. Поняття 

слідів злочину у криміналістиці, 

їх класифікація. Сліди злочину 

як джерела криміналістичної ін-

формації 

Тема. Кримінальне слі-

дознавство 

Тема. Предмети обста-

новки місця події 

Тема. Предмети, зали-

шені злочинцем, учас-

никами на місці події. 

 

Презентації, обговорення 

тем. 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

злочину, як джерела 

криміналістичної ін-

формації. 

5 Тема 5. Експертиза 

слідів транспортних 

засобів 

Практична робота 

№3. Методика про-

ведення експертизи 

й оформлення мате-

ріалів. 

Предмет і об’єкти експертизи 

слідів транспортних засобів, пи-

тання, що вирішуються криміна-

лістичною експертизою транспо-

ртних засобів. Експертиза слідів 

коліс, методика проведення екс-

пертизи й оформлення  матеріа-

лів 

Тема. Поняття трасоло-

гічної експертизи 

Тема. Основні завдання 

трасологічної експер-

тизи 

Тема. Види транспорт-

ної експертизи 

Презентації, обговорення 

презентації, ситуаційні, 

проблемні завдання.  

6 Тема 6. Методика 

проведення експер-

тизи й оформлення 

матеріалів 

Ідентифікація транспортних засо-

бів по окремим деталям і части-

нам. Експертиза осколків розсію-

вачів фар і покажчиків поворотів. 

Методика проведення експертизи 

й оформлення матеріалів 

Тема. Установи, які про-

водять дослідження 

Тема. Оформлення мате-

ріалів проведеної психо-

фізіологічної експертизи 

із застосуванням поліг-

рафа 

 

Презентації, індивідуа-

льні та групові завдання, 

обговорення презентації, 

ситуаційні, проблемні за-

вдання 

7 Тема 7. Організація 

проведення слідства 

щодо встановлення 

та ототожнення тра-

нспортного засобу 

за слідами на місці 

ДТП 

Прийоми встановлення та отото-

жнення транспортного засобу за 

слідами на місці ДТП. Прийоми 

одержання інформації для визна-

чення напряму руху транспорт-

них засобів по їх слідам на місці 

ДТП. Прийоми одержання інфор-

мації щодо водія і потерпілого за 

слідами транспортного засобу за-

лишених на місці ДТП. Прийоми 

і засоби одержання ін-формації 

для розшуку і ототожнення ма-

шин і механізмів виробничого та  

побутового призначення за їх слі-

дами на місці події 

Тема. Тактика викорис-

тання спеціальних знань 

у кримінальному судо-

чинстві. Призначення і 

проведення судових екс-

пертиз 

Тема. Процесуальні та 

організаційні питання 

підготовки та призна-

чення експертиз 

Тема. Експертиза умов 

ДТП 

Тема. Особливості про-

ведення транспортно-

трасологічних експертиз 

у випадку, коли транс-

портні засоби, що 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

досліджуються, знахо-

дяться у різних місцях 

ККР 

   Залік 
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14. Міністерство інфраструктури. URL: https://mtu.gov.ua/ (дата звернення: 

15.06.2021) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text
https://mtu.gov.ua/


15. Державна служба статистики України. Електронний ресурс розміщення в цифро-

вому репозиторії. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.06.2021) 

16. Законодавство України. URL: http://www.rada.kiev.ua/ (дата звернення: 

15.06.2021) 

 

5 ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика навчальної дисципліни представлена в додатку до силабусу. 

Витяг з додатку: 

1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 

освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отри-

мання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Політика щодо академі-

чної доброчесності регламентується Положенням про академічну доброчесність учасників 

освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі Дніпровському фаховому 

коледжу інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет»  

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf).  

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

2. Політика щодо перескладання. Перескладання іспиту чи заліку відбувається із 

дозволу директора коледжу за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-

osvitnogo-proczesu.pdf).  

3. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач освіти не згоден з оці-

нюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку. Порядок повторного проходження здобувачами освіти контрольних заходів уре-

гульовані Положенням про організацію освітнього процесу  

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-

pr.pdf)  

4. Відвідування занять. Відповідно до Положення про індивідуальний графік нав-

чання студентів Відокремленого структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж 

інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» допускається можливість вільного відвідування здобу-

вачами освіти лекційних занять та самостійного опрацювання навчального матеріалу, пе-

редбаченого програмою відповідної навчальної дисципліни. Відвідування інших видів на-

вчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для здобувачів освіти  

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-

osvitnogo-proczesu.pdf). 

  

http://www.rada.kiev.ua/
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6. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Максимальна кількість балів протягом семестру становить 100. Семестровий конт-

роль за дисципліну проводиться у формі семестрового екзамену. 

Шкала оцінювання 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала оціню-

вання: націона-

льна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за націо-

нальною чо-

тири-бальною 

шкалою 

90 – 100 А 

ВІДМІННО – здобувач освіти володіє глибокими і 

дієвими знаннями навчального матеріалу, аргуме-

нтовано використовує їх у нестандартних ситуа-

ціях, виявляє неординарні творчі здібності в навча-

льній діяльності; вільно володіє науковими термі-

нами, уміє знаходити джерела інформації, аналізу-

вати їх та застосовувати у практичній діяльності 

або у науково- дослідній роботі; здатний за допо-

могою викладача   підготувати виступ для студе-

нтської наукової конференції, визначити програму 

своєї пізнавальної діяльності. 

зараховано 

відмінно   

82-89 В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – здобувач освіти володіє глибо-

кими і міцними знаннями, здатний використову-

вати їх у нестандартних умовах, може робити ар-

гументовані висновки, практично оцінювати ок-

ремі нові факти, явища, процеси. Вирішує творчі 

завдання, здатен сприймати іншу позицію, як аль-

тернативу, знає суміжні дисципліни, в навчанні ко-

ристується додатковими джерелами інформації. 

Відповідь його повна, логічна і обґрунтована. 

добре 

74-81 С 

ДОБРЕ – здобувач освіти володіє достатньо пов-

ними знаннями, вільно застосовує вивчений мате-

ріал у стандартних умовах; розуміє основоположні 

теорії і факти, логічно висвітлює причинно-наслі-

дкові зв'язки між ними; вміє аналізувати, робити 

висновки з технічних та економічних розрахунків, 

складати прості таблиці, схеми. Вміє працювати 

самостійно, підготувати реферат і захищати його 

положення. Відповідь його повна, логічна, але з 

деякими неточностями. 

64-73 D 

ЗАДОВІЛЬНО – здобувач освіти розуміє суть дис-

ципліни, виявляє розуміння основних положень 

навчального мате-ріалу; може поверхово аналізу-

вати події, ситуації, робити певні висновки, само-

стійно відтворити більшу частину матеріалу. Від-

повідь може бути правильна, але недостатньо 

осмислена. 

задовільно 

60-63 Е 

ЗАДОВІЛЬНО (ДОСТАТНЬО) – здобувач освіти 

має початковий рівень знань, володіє необхідними 

уміннями та навичками для вирішення 



Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала оціню-

вання: націона-

льна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за націо-

нальною чо-

тири-бальною 

шкалою 

стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; здатний з поми-

лками дати визначення понять та категорій, що ви-

вчаються; може самостійно оволодівати частиною 

навчального матеріалу, але висновки робить нело-

гічні, непослідовні. 

35-59 FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю скла-дання екза-

мену: здобувач освіти мало усвідомлює мету на-

вчально-пізнавальної діяльності; слабко орієнту-

ється в поняттях, визначеннях; самостійне опрацю-

вання навчального матеріалу викликає значні тру-

днощі; робить спробу розповісти суть заданого, 

але відповідає лише за допомогою викладача на рі-

вні "так" чи "ні"; однак може самостійно знайти в 

підручнику відповідь. 

не зарахо-

вано з мож-

ливістю по-

вторного 

складання 

незадовільно 

0-34 F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов'язковим повторним ку-

рсом: здобувач освіти не володіє необхідними 

знаннями, уміннями, навичками та науковими тер-

мінами, демонструє низький рівень комунікатив-

ної культури. 

не зарахо-

вано з 

обов’язко-

вим повтор-

ним вивчен-

ням дисцип-

ліни 

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за семестр здійснюється шля-

хом проведення поточного та підсумкового контролів. 

Етап 
Форма конт-

ролю 

Процедура оцінювання знань, умінь, навичок і 

(або) досвіду діяльності, що характеризують етапи 

формування компетенції 

Кількість 

балів 

Семестр ІV 

1. 1 Лекції 33 

2. 2 Практичні роботи 12 

Поточний контроль 

3. 3 Звіт по практи-

чним роботам. 

ПКпр = 3 пр.х 

10бал.=30балів 

Студент пише звіт при виконанні практичної ро-

боти, в якої відображає виконання ним, відповідно 

до отриманим завданням, певних видів робіт, наці-

лених на формування професійних умінь і навичок. 

Оцінюються досягнуті результати, проявлені 

знання, вміння і навички, а також відповідність 

звіту вимогам, що пред'являються. 

30 

4. 4 Письмова ро-

бота,  

1 модуль 

Студент отримує завдання з висвітлення певних те-

оретичних питань або вирішення завдань. Робота 

виконується письмово і здається викладачеві. Оці-

нюються володіння матеріалом по темі роботи, 

20 



Етап 
Форма конт-

ролю 

Процедура оцінювання знань, умінь, навичок і 

(або) досвіду діяльності, що характеризують етапи 

формування компетенції 

Кількість 

балів 

ПКмод = 

1мод.х20бал.= 

20балів 

аналітичні здібності, володіння методами, вміння і 

навички, необхідні для виконання завдань. 

5. 5 Додаткове опи-

тування 

ПКдод =5 балів 

Контрольний захід проводиться під час залікового 

тижня. Студент отримує додаткове завдання з ви-

світлення певних теоретичних питань або вирі-

шення завдань. Робота виконується письмово або 

усно. Оцінюються володіння матеріалом по дис-

ципліні. 

5 

Семестровий контроль 

6. 6 Залік Враховуються робота здобувача вищої освіти на за-

няттях та результати поточного контролю 4-го се-

местру (загальна сума етапів п.1-п.5). Ці результати 

зараховуються як підсумок семестрового контролю 

та проводиться як контрольний захід під час заліко-

вого тижня. 

100 
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