
Спеціальність: Кримінальна юстиція та 
правозахисна   діяльність 

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики 



Кафедра здійснює підготовку у напрямках: 

Судоустрій Прокуратура 

Кримінально-виконавче право 

Кримінальне право та Кримінологія 
Юридична психологія 

Кримінальний процес та Криміналістика 

Адвокатура 

Судова експертиза 

Юридична психологія 

Нотаріат 

Оперативно-розшукова діяльність 

Правові основи оперативно-розшукової діяльності 



З метою отримання практичних навичок розслідування 
злочинів при кафедрі  працює навчальна лабораторія 
криміналістики яка оснащена усім необхідним для отримання 
навичок фіксування слідів злочинів, фіксації та роботи з 
відбитками пальців, техніко-криміналістичного дослідження 
документів, створення фотороботу. 



 Студенти мають можливість переглянути та обговорити 
матеріали з тактики та методики розслідування 
злочинів, окремих криміналістичних дій, а саме: 
 робота зі слідами рук, ніг, транспортних засобів, 
запаховими слідами, слідами застосування 
вогнепальної зброї. 
 На практичних заняттях проводиться: збирання доказів, 
вивчення місця злочину, складання відповідних 
документів.  





На одному із практичних занять 
доцент кафедри Кушнір Григорій Андрійович та 
студенти юридичного факультету  
вивчають місце злочину  
 





В навчальному процесі регулярно відбуваються  
заходи для студентів 
 



   
Науково-практичний семінар «Кримінально-
процесуальний кодекс України: новели та практика 
застосування» 

Запрошені: 
Драган Яна Сергіївна – Адвокат. 
Владислав Грищенко – Адвокат. 
Кушнір Богдан Сергійович – директор Другого 
Київського міського центру з надання безоплатної 
правової допомоги Міністерства Юстиції України. 



Тренінг-практикум «Провокативні переговори» 



Майбутні слідчі  (і не тільки) на юридичному факультеті, грають в психологічну  
рольову гру з детективним сюжетом, яка моделює боротьбу інформованих 
один про одного членів організованої меншості проти неорганізованої 
більшості. 





Провідним гаслом організації роботи кафедри є  
 
«Фундаментальність та актуальність навчання 
майбутніх фахівців-правознавців на ґрунті 
гармонічного поєднання теоретичної та практичної 
(проходження практики в судах, правоохоронних 
органах та органах влади, правозахисних 
організаціях». 



Випускники кафедри успішно працюють у  

правоохоронних органах 

органах виконавчої  законодавчої та судової влади 

в інших організаціях на адміністративно-управлінських 
посадах, насамперед, пов’язаних з правовим 
забезпеченням охорони права власності, права на безпеку, 
інших конституційних прав і свобод людини і громадянина 



Презентацію підготувала 
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики 


	Номер слайду 1
	Номер слайду 2
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	В навчальному процесі регулярно відбуваються �заходи для студентів�
	  
	Тренінг-практикум «Провокативні переговори»
	Майбутні слідчі  (і не тільки) на юридичному факультеті, грають в психологічну  рольову гру з детективним сюжетом, яка моделює боротьбу інформованих один про одного членів організованої меншості проти неорганізованої більшості.
	Номер слайду 12
	Номер слайду 13
	Номер слайду 14
	Номер слайду 15

