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ПЕРЕДМОВА 
 

У підготовці юристів криміналістика – одна з найважливіших 
дисциплін, що призначена своїми рекомендаціями сприяти 
оптимальному застосуванню норм кримінального й кримінального 
процесуального законодавства для виявлення, розкриття злочинів і 
запобігання їм. Криміналістика як навчальна дисципліна є 
специфічною системою знань про практичне слідознавство у 
кримінальному судочинстві, яку пропонують студентам для 
освоєння з метою застосування отриманих знань у майбутній 
практичній діяльності. У зв’язку з цим, основне завдання педагогів, 
які викладають, студентів (слухачів, курсантів) цієї дисципліни, – 
навчити їх криміналістично мислити і діяти з урахуванням 
здобутих знань, навичок і вмінь. Успішно вирішувати відповідальні 
завдання на практиці випускники юридичних навчальних закладів 
зможуть лише тоді, коли вони свої знання з права органічно 
поєднають в одне ціле з криміналістичними знаннями. 

«Криміналістика» належить до циклу професійно- 
орієнтованих спеціальних дисциплін, вивчення якої спрямоване 
забезпечити підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» за спеціальністю 6.030401 – «Правознавство». 

Методика викладення криміналістики зумовлена 
специфікою її предмета та загальними принципами навчання і 
передбачає поглиблене вивчення загальної теорії криміналістики, 
криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, методики 
розслідування окремих видів злочинів. 

Тому вивчення курсу криміналістики студентами 
стаціонарної та заочної форми навчання має низку дидактичних 
особливостей, зумовлених застосуванням як традиційних (лекції, 
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семінари, консультації, контрольні роботи), так і нетрадиційних 
форм (наукові семінари, конференції, круглі столи тощо) 
навчання. 

Одним з відомих нетрадиційних видів самостійної 
підготовки студента є кросворд, що містить великі можливості для 
розвитку творчих здібностей студента, тренування його пам’яті. 
Кросворди доцільні не тільки для перевірки ерудиції студентів, а й 
для кращого засвоєння ними фактичного матеріалу. 

Відгадування є своєрідною гімнастикою, що мобілізує і 
тренує розумові сили студента. Розгадування кросворда відточує 
та дисциплінує розум, привчаючи студентів до чіткої логіки, до 
міркування і доказу. Повторне відтворення студентами 
навчального матеріалу, що є важливим для його закріплення і 
контролю, знижує інтерес до предмета, якщо відбувається у 
формі простого повторення. Оживити інтерес і активізувати його під 
час вивчення «Криміналістики» можуть цікаві форми перевірки 
засвоєння фактичного матеріалу – кросворди. Тематичні 
кросворди також можна використовувати як для фронтальної, так 
і для індивідуальної роботи зі студентами. 


