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Загальні методичні вказівки. 

 

З метою використання сучасних підходів викладання занять, 

професорсько-викладацьким складом кафедри державно-правових дисциплін 

ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, розроблено квест з дисципліни “Криміналістика”, який 

розрахований на студентів ОС “бакалавр” та ОС “магістр”, спеціальності 081 

“Право”, а також абітурієнтів які виявили бажання навчатися у закладі вищої 

освіти за спеціальністю 081 “Право”.  

Упровадження інноваційних технологій та методик навчання і виховання 

сприяє різнобічному розвитку студентів та абітурієнтів, а також зацікавленості 

їх. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, 

піддавати її аналізу, систематизувати та вирішувати поставлені задачі є квест. 

Як правило людина запам’ятовує: 5% – лекції; 10% – того, що читає; 20% – 

того, що бачить на власні очі; 50% – того, що слухає та бачить одночасно; 70% 

– того, що обговорює і пише; 80% – того, що робить практично власноруч; 90% 

– того, що робить і обговорює одночасно; та 95% – того, чому навчає інших. 

У зв’язку з цим, квест дозволяє розвивати активне пізнання на заняттях та 

сприяє розвитку мислення, а саме: вирішити, розплутати, придумати, уміти 

застосовувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, актуалізувати 

знання, вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності. Це дає змогу 

запам’ятати близько 90% інформації отриманої під час вирішення та 

обговорення криміналістичного квесту.  

Упровадження квесту дозволяє: 

 активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов 

для виконання завдань, які потребують достатньої свідомості й зрілості 

студентів та абітурієнтів, здатності до подолання спеціально створених 

перешкод; 

 формувати стійкий інтерес студентів до предмету; 

 активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності (реальних 

предметів, макетів, моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, малюнків, 

умовних графічних знаків, символіки); 

 поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання; 

 розвинути універсальні форми розумової діяльності в контексті навчання 

криміналістики. 

Основні засади квесту: 

 проходження за сюжетом, який може бути чітко визначеним або мати 

декілька варіантів, в залежності від вибору учасника; 

 питання розраховані на застосування логіки; 

 однозначність відповіді; 

 регламентована кількість часу на обговорення; 

 не завжди лаконічні та чіткі завдання розвивають дослідницькі навички – 

аналіз випадкових, на перший погляд, відомостей, збір різних, дещо абсурдних 

як за виглядом, так і за функціональністю даних-повідомлень; 
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 залучення всіх учасників – думка кожного учасника враховується, навіть, 

якщо це тільки “рух у невідоме”, висловлювання ідей, виконання певних 

практичних завдань; 

 міжпредметні зв’язки, застосування знань у новій ситуації. 

Таким чином, основна ідея квесту: розвиток навчально-пізнавальної 

активності в умовах, коли всі психічні процеси студентів та абітурієнтів, їх 

увага, емоційно-вольова сфера готові до активного опрацювання навчального 

матеріалу. 

Для вирішення квесту з дисципліни “Криміналістика”, під керівництвом 

викладача, студенти в аудиторії діляться на декілька підгруп, яким видається 

завдання та пояснюється як саме необхідно його розв’язати. Під час 

розв’язання квесту, студенти зобов’язані встановити саме тих осіб, які скоїли 

злочин, а також вказати за якими ознаками вони їх ідентифікували. З цією 

метою, викладачем роздаються комплекти завдань кожній підгрупі, в які 

входять: фабула – тобто опис події злочину; чотири додаткові ввідні, які 

доповнюють карти злочину, і які дають можливість визначити злочинців; 10 

особових справ підозрюваних з дактилокартами, з яких чотири належать 

особам, які вчинили кримінальне правопорушення; додатки до фабули, які 

допомагають ідентифікувати злочинців.  

Час на розв’язання квесту встановлюється викладачем, що дорівнює 30–40 

хв., після того, як буде роздано завдання та пояснено його. По завершенню 

часу, викладач пропонує оголосити результати квесту тій команді, яка першою 

його вирішила. Після того, як усі команди дадуть відповіді, викладач підводить 

підсумки та аналізує відповіді отримані кожною командою. За результатами 

вирішення квесту, встановлюється переможець, який дав найбільш правильну 

відповідь за найбільш короткий час. 
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Фабула 

20.12.2017 р. о 23 год. 40 хв. було здійснено розбійний напад на склад 

побутової техніки, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 

147 (база ОПС), магазин № 462. Під час проникнення до складу було здійснено 

напад на охоронця Сидорова В.І., якого вдарили ззаду по голові, від чого 

останній знепритомнів, та зв’язали руки мотузкою. За висновком судово-

медичної експертизи йому було спричинено закриту черепно-мозкову травму у 

вигляді струсу головного мозку з забійною раною голови, а також синці з лівої 

сторони задньої частини голови. Враховуючи характер та розташування 

нанесених ушкоджень, експерт прийшов до висновку, що вони могли 

утворитися при нанесенні ударів тупим предметом (ймовірніше – кастет), а 

також те що вони були нанесені шульгою (лівшею).   

Після цього зі складу було викрадено побутову техніку на загальну суму 

548000 грн. Через деякий час охоронець прийшов до тями. Почувши це, один із 

нападників здійснив два постріли в  Сидорова В.І. з вогнепальної зброї, якими 

було завдано ушкодження грудної  клітки з проникненням в плевральну 

порожнину, а також в живіт з ушкодженням підшлункової залози, шлунку та 

печінки. Таке поранення відповідно до «Правил судово-медичного визначення 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» відноситься до умисних тяжких 

тілесних ушкоджень, які є небезпечними для життя в момент вчинення. Після 

того, як злочинці зникли з місця злочину, потерпілий Сидоров В.І. натиснув на 

кнопку виклику поліції. Швидка допомога доставила потерпілого до міської 

лікарні № 3 м. Черкаси, де було йому надано невідкладну допомогу. 

Наступного дня слідчим було допитано Сидорова В.І., який повідомив важливі 

деталі стосовно нападу.  

Під час допиту Сидорова В.І. слідчо-оперативною групою було 

встановлено, що: злочинців було четверо; двоє злочинців знаходилось біля 

нього; один злочинець намагався відімкнути сейф; також ймовірніше те що ще 

одна особа була на вулиці біля входу в склад. 

24.12.2017 р. о 14 год. 40 хв. в міській лікарні №3 м. Черкаси було 

зафіксовано смерть Сидорова В.І., яка настала внаслідок нанесених ушкоджень 

з вогнепальної зброї.  
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Ввідні  

Ввідна № 1: під час допиту слідчим охоронця Сидорова В.І. в лікарні 

останній повідомив, що коли він прийшов до тями, то почув таку розмову між 

двома злочинцями: перший з них  говорив, що охоронця потрібно вбити, так як 

він може їх впізнати; другий злочинець відповів: «Я не підписувався на мокре 

діло, (що означає – Я не погоджувався на злочин з вбивством) і ти говорив мені, 

що я маю лише його вдарити ззаду по голові і зв’язати мотузкою». Після цього 

до потерпілого підійшов перший злочинець, і діставши зброю здійснив в нього 

два постріли. У момент пострілу Сидоров В.І. помітив у злочинця татуювання, 

а саме: на фаланзі середнього пальця правої руки був наколотий перстень, де в 

середині було зображено кинджал з обвитою змією, а на фаланзі вказівного 

пальця був наколотий перстень де в середині розміщений череп людини. 

  

Ввідна № 2: під час огляду місця події біля магазину № 462 по вул. 

Смілянській, 147 м. Черкаси (база ОПС)  було виявлено відбитки протектора 

взуття невідомої особи, а також доріжки слідів взуття і протектора 

автомобільних шин. За висновком експертів автомобільні шини практично 

незношені, що свідчить про їх нетривале використання. Також було знайдено 

недопалки 3 цигарок, дві з яких марки «Біломорканал», а один недопалок 

цигарки марки «Parliament» (Парламент).  

 

Ввідна № 3: під час огляду місця події слідчо-оперативною групою 

поліції, було виявлено та вилучено відбитки пальців рук. Під час дослідження 

папілярних візерунків експертом було встановлено, що на одному з відбитків 

була певна особливість, а саме те, що на нігтьовій фаланзі вказівного пальця 

лівої руки є шрам у вигляді рубця. 

 

Ввідна № 4: під час огляду місця події було виявлено та вилучено 

розрізану мотузку з вузлом. Слідчим було встановлено, що прибувши за 

викликом працівники ДСО знайшли пораненого охоронця зі зв’язаними 

руками, тому вони викликали працівників поліції та швидку допомогу. Згідно 

спеціальних інструкції працівники ДСО на місці події розрізали мотузку якою 

було зв’язано руки охоронця. Це було здійснено з метою дослідження виду 

вузла.    
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Особова справа № 1  

ПІБ: Клопотухін Іван Васильович. 

Дата  народження: 1975 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Сміла 

Сімейний стан: розлучений, має доньку. 

Освіта: повна загальна середня освіта, Черкаський політехнічний технікум. 

Місце роботи: з 1991 р. по теперішній час – електриком на ДП 

«Черкасиелектротранс». 

Судимість: в 2015 р. за вчинення хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України). 

Зріст: 188 см. 

Водійське посвідчення: має (категорії В та С). Власний автомобіль 

мікроавтобус Ford Transit 1996 р.в. 

Особливі прикмети: на лівій груді татуювання з написом групи крові та резус-

фактора (ІІ+); горизонтальний шрам з правого боку внизу живота, довжиною 10 

см. 

Шкідливі звички: вживає алкоголь та курить. Перевагу надає дешевим маркам 

радянського походження. 

Прізвисько – шпала 
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Особова справа № 2  

ПІБ: Черкес Семен Семенович. 

Дата  народження: 1978 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Черкаси 

Сімейний стан: неодружений, дітей немає. 

Освіта: вища, Черкаський державний технологічний університет. 

Місце роботи: безробітний. 

Судимість: в 2005 р. за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 

1 ст. 121 КК України). 

Зріст: 176 см. 

Водійське посвідчення: має (категорія В). Власний автомобіль Opel Kadett  

1988 р.в. 

Особливі прикмети: на лівій груді татуювання з написом групи крові та резус-

фактора (ІІ+); на фаланзі підмізинного пальця лівої руки наколотий перстень де 

в середині зображено кинджал з обвитою змією. 

Шкідливі звички: вживає алкоголь та курить. Перевагу надає дешевим маркам 

радянського походження. 

Прізвисько – доцент 
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Особова справа №3  

ПІБ: Романов Ілля Петрович. 

Дата  народження: 1989 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Канів 

Сімейний стан: неодружений. 

Освіта:  вища, Київський інститут бізнесу та технологій. 

Місце роботи: водій-експедитор, магазин «Делікат». 

Судимість: не судимий. 

Зріст: 172 см. 

Водійське посвідчення: має (категорії В та С). Власний автомобіль Honda 

Accord 2011 р. 

Особливі прикмети: на лівому плечі татуювання тигра з відкритою пащею. 

Шульга (лівша). 

Шкідливі звички: не має. 

Прізвисько – інформація відсутня 
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Особова справа № 4  

ПІБ: Зайцев Сергій Семенович. 

Дата  народження: 1986 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Чигирин 

Сімейний стан: одружений, має двох синів. 

Освіта: вища, Черкаський державний технологічний університет. 

Місце роботи: безробітний. 

Судимість: в 2011 р. за вчинення крадіжки поєднаної з проникненням в житло 

(ч. 3 ст. 185 КК України). 

Зріст: 154 см. 

Водійське посвідчення: не має. 

Особливі прикмети: інформація відсутня 

Шкідливі звички: не має. 

Прізвисько – гном 
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Особова справа № 5  

ПІБ: Запорожець Микола Сергійович. 

Дата  народження: 1982 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Черкаси 

Сімейний стан: неодружений. 

Освіта: вища, Херсонська державна морська академія. 

Місце роботи: з 2005 р. по теперішній час Одеський морський порт, механік. 

Судимість: не має. 

Зріст: 177 см. 

Водійське посвідчення: має (категорії В та С).  

Особливі прикмети: на лівій груді татуювання з написом групи крові та резус-

фактора (ІІ+). 

Шкідливі звички: не має. 

Прізвисько – інформація відсутня. 
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Особова справа № 6  

ПІБ: Іваненко Станіслав Володимирович. 

Дата  народження: 1989 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Сміла 

Сімейний стан: неодружений. 

Освіта: вища, Черкаський державний технологічний університет. 

Місце роботи: з 2011 р. по теперішній час директор відділення № 54 

«Приватбанку» у м. Сміла. 

Судимість: не має. 

Зріст: 188 см. 

Водійське посвідчення: має (категорія В). Власний автомобіль BMW 525 1998 

р.в.  

Особливі прикмети: хворіє на бронхіальну астму. 

Шкідливі звички: алкоголь та тютюнові вироби не вживає у зв’язку з 

захворюванням. 

Прізвисько – інформація відсутня. 

  

https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_525_21835487.html
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Особова справа № 7  

ПІБ: Кабанячий Іван Сергійович. 

Дата  народження: 1965 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Золотоноша 

Сімейний стан: одружений, двоє дітей. 

Освіта: вища, Одеський національний морський університет. 

Місце роботи:  З 1988 р. по 2010 працював на річкових та морських суднах на 

півночі Російської Федерації. З 2010 по 2012 – на річкових судах Черкаського 

пароходства. З 2012 р. –  безробітний. 

Судимість: не судимий. 

Зріст: 172 см. 

Водійське посвідчення: має (категорії В). Власний автомобіль Москвич 1990 

р.в. 

Особливі прикмети: на лівій груді татуювання з написом групи крові та резус-

фактора (І-); на правому плечі татуювання з зображенням якоря. Шульга 

(лівша). 

Шкідливі звички: курить. Перевагу надає дорогим цигаркам іноземних марок. 

Прізвисько – матрос. 
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Особова справа № 8  

ПІБ: Миколенко Іван Леонідович. 

Дата  народження: 1990 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Золотоноша 

Сімейний стан: одружений. Один син. 

Освіта: вища, Київський національний економічний університет. 

Місце роботи: з 2015 р. по 2017 р. бухгалтер ТОВ «Промінвест», м. Київ. З 

2017 р. по теперішній час – безробітній. 

Судимість: в 2017 р. за шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 1 ст. 222 КК 

України). 

Зріст: 177 см. 

Водійське посвідчення: має (категорія В). Власний автомобіль ВАЗ – 2108 

2001 р.в. 

Особливі прикмети: на лівій щоці косий шрам довжиною 4 см.  

Шкідливі звички: вживає алкоголь та курить. Перевагу надає дешевим маркам 

радянського походження. 

Прізвисько – бухгалтер. 

  

http://kneu.edu.ua/


22 
 

 

  



23 
 

Особова справа № 9  

ПІБ: Каліуш Петро Петрович. 

Дата  народження: 1970 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Черкаси 

Сімейний стан: неодружений, дітей не має. 

Освіта: повна середня освіта. 

Місце роботи: будівельник, РЕМ – 20. 

Судимість: в 1998 р. за вчинення розбійного нападу (ч. 1 ст. 187 КК України) 

та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). 

Зріст: 169 см. 

Водійське посвідчення: має (категорія В). Власний автомобіль ВАЗ – 2103 

1996 р.в. 

Особливі прикмети: інформація відсутня. 

Шкідливі звички: вживає алкоголь та курить цигарки будь-якого 

виробництва. 

Прізвисько – мічений. 
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Особова справа № 10  

ПІБ: Гаєв Тарас Сергійович. 

Дата  народження: 1988 р. 

Місце народження: Черкаська область, м. Сміла  

Сімейний стан: одружений. 

Освіта: вища, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. 

Місце роботи: з 2012 р. по 2016 р. страховий агент СК «Провідна»  м. Сміла. З 

2016 р. по теперішній час не працюючий.  

Судимість: в 2016 р. за Порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 1 ст. 

286 КК України). 

Зріст: 164 см. 

Водійське посвідчення: має (категорія В). Власний автомобіль Chevrolet 

Lacetti 2008 р.в. 

Особливі прикмети: на кожному коліні обох ніг нанесено татуювання у 

вигляді восьмикутних зірок. 

Шкідливі звички: вживає міцний чай (чефір). Курить. Перевагу надає 

дешевим цигаркам вітчизняного походження. 

Прізвисько – шкаф. 
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Додаток № 1  

Персні-татуювання  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



28 
 

 

 



29 
 

Значення та опис перснів-татуювань 

1-3. Варіанти персня «Пройшов зону». Носії цих перснів відбували покарання в 

місцях позбавлення волі. 

4-5. «Дорога через малолітку» (вперше). Перебував у колонії на загальному 

режимі. 

6. «Дорога через малолітку» (друга «ходка» – друга судимість) 

7. «Борзо пройшов малолітку» (злодій колонії) 

8. «Борзо пройшов малолітку» (посилений режим). Друге значення: «Не подам 

руку ментам». 

9. Перебував на лікуванні в лікувально-трудовому профілакторії. 

10. «Борзо» пройшов зону» (був в авторитетах). 

11. «Дорога на зону» (перебував в спецшколі, спец. ПТУ). 

12. «Дорога на зону» (засуджений умовно). 

13. «Пройшов Санкт-Петербурзькі (Ленінградські) Хрести» (отріцаловка). 

14. «Навіки з злодіями» (маю судимості). 

15. «Півжиття в тюрмі» (інше значення: «Не подам руки ментам» (схильний до 

рецидиву). 

16. «Злодій» (мав у минулому судимість за крадіжку). 

17. «Злодія виправить тільки могила». «Невиправний». 

18. «Півжиття в тюрмі» (інше значення «не подам руки ментам» (схильний до 

рецидиву). 

19. Шукаю дівчину для сексуальних контактів. 

20. «Масть пацана» – наносять татуювання досить авторитетні засуджені. 

21. «Закоханий злодій» (засуджений переписується з дівчиною). 

22. «Розпусник». 

23. «Смерть буграм-показушникам» (означає: презирство до активістів і 

прагнення помститися їм). 

24. «Смерть буграм і активістам».  

25. «Смерть буграм і активістам, привіт злодіям і колоністам». 

26. «Пройшов Санкт-Петербурзькі (Ленінградські) Хрести». Замінює 

абревіатуру «ЄВА». Інше значення – «Анархія», тобто порушник режиму. 

27. «Кольщик зони» (засуджений – фахівець з нанесення татуювань). 

28. «Веселе життя» (засуджений – людина, яка грає на якомусь музикальному 

інструменті). 

29. «Темна життя» або «Все життя в тюрмі» – символ продовження злочинного 

життя. Відбув термін покарання «від дзвінка до дзвінка» (тобто повністю). 

30. «Розбите серце засудженого» (листування з дівчиною обірвалося або вона 

його зрадила). 

31. Пам’ять про батьків, померлих в період відбування терміну покарання. 

32. Неплатник карткового боргу. 
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33. «Тюремний паспорт». «Мені було тоді 16 років» (вчинив злочин в 

неповнолітньому віці). 

34. «Відбув строк від дзвінка до дзвінка» (тобто повністю). 

35. «Темне життя». Інше значення: постійний клієнт штрафного ізолятору 

(ШІЗО), приміщення камерного типу (ПТК), дисциплінарного ізолятору (ДІЗО). 

36. «Не подам руку ментам» (презирство до працівників поліції). 

37-38. «Не подам руку ментам» або «Бий актив» (ідентично абревіатурі «БАРС» 

– бий актив, ріж 30тікачів). 

39. «Не подам руку ментам» (негативно налаштований до працівників МВС). 

40. Сонце світить зверху в бік грат – «Свободу малоліткам» (інше значення: 

«Відсидів і буду красти»). 

41. «Загублена молодість» або «Світи злодіям і темни ментам». 

42. «Відбув покарання у колонії». 

43. «Півжиття в колонії», відбував тривалий термін покарання. «Відсидів і буду 

красти». «Світи злодіям, а не ментам». 

44. «Світи злодіям, а не ментам». «Відсидів і буду красти». 

45. «Спаси і збережи» (засуджений сподівається тільки на себе). 

46. Відбув 2 роки покарання в колонії. 

47. 2 роки перебував у спецшколі (спец. ПТУ). 

48. Засуджений за крадіжку особистого майна. 

49. Судимий за крадіжку (авторитетний в злочинному світі, схильний до 

формування злочинних груп). 

50. «Засуджений за крадіжку особистого майна». 

51. «Засуджений за розбій, схильний до створення злочинних угрупувань». 

52. «Засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень» (вгорі замість хреста 

може бути змія, що обвиває навколо кинджала). 

53. «Засуджений за грабіж». Замість Андріївського хреста на чорному тлі може 

бути зірка з трьома променями. 

54. «Засуджений за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 

хуліганство». 

55. «Вбивця». 

57. «Баклан» (засуджений за злісне хуліганство). 

58. Засуджений за крадіжку державного майна (за ст. 81 КК УРСР); інше 

значення – ведмежатник або людина що має гроші; інше значення – у неповнолітніх 

«Все життя в грошах». 

59. Засуджений за зґвалтування. 

60. Засуджений за опір представникові влади або представникові громадськості, 

який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. 
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Татуювання засуджених та їх значення 

Зірки на колінах – Власник не стане на коліна перед 

законом 

 

 

 

 

 

 

Якір – татуювання вважається символом, що 

допомагає не збитися зі шляху, вміння протистояти 

вітрам і течіям і залишатися самим собою за будь-

яких обставин. Татуювання якоря наносили людям, 

тісно пов’язаних з морською або військово-морської 

кар’єрою. Популярність на заході їй забезпечили 

моряки, які стали зображати даний малюнок на 

своєму тілі, як оберіг. Татуювання  

якоря означає надію, порятунок, безпеку, міцність, відданість і обережність. 

Також, якір, наколотий на нозі, або руці – оберіг для повернення додому. 

Татуювання якоря часто означає нескінченна любов до плавання. 

 

Тигр – озлоблений на владу, поліцію, так само 

означає жорстокість і лють 
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Додаток № 2 

Фото сліду взуття, що був виявлений на місці злочину та формула обрахунку 

зросту людини 

 

Довжина сліду взуття становить 30 см.  

 

За слідом взуття можна встановити приблизний зріст людини. Довжина 

підошви взуття складає біля 16 % зросту особи. Щоб визначити зріст людини 

по сліду, треба довжину сліду ноги розділити на коефіцієнт 16 і помножити на 

100. 

Наприклад: на місці події було виявлено слід взуття довжиною 24 см. У 

зв’язку з цим необхідно 24 поділить на коефіцієнт 16 і помножить на 100. Так 

ми дізнаємося приблизний зріст особи. 24/16*100=150. Отже, приблизний зріст 

особи становить 150 см. 
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Додаток № 3 

Фото мотузки з вузлом що була вилучена на місці злочину 

Фото № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 2 
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Види вузлів 

Фото № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 2 
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