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Завдання для самостійної роботи 

ТЕМА 1. Тактичні особливості проведення  слідчого огляду 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Тактичні прийоми слідчого огляду (організаційно-тактичні заходи та їх 

зміст). 

2.  Тактика  застосування фото та відео зйомки при огляді місця події. 

Рекомендована література до Теми 1: 2.1-2.15 

 

 

ТЕМА 2. Тактичні особливості проведення обшуку  

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Особливості окремих видів затримання. 

2. Тактичні особливості підготовки до проведення обшуку. 

3. Тактичні прийоми проведення обшуку (стадії робочого етапу та їх зміст). 

Рекомендована література до Теми 2 1.1-2.73  

 

 

ТЕМА 3. Тактичні особливості проведення допиту та одночасного 

допиту раніше допитних осіб 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1 Особливості проведення допиту на очній ставці. 

2. Прийоми та правила подолання конфліктних ситуацій при допиті 

підозрюваного, обвинуваченого. 

3. Прийоми та правила перевірки алібі. 

4: Тактичні особливості підготовки очної ставки. 

Рекомендована література до Теми 2 1.1-2.73  

 

 

ТЕМА 4. Тактичні особливості проведення пред’явлення для впізнання  

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Тактичні особливості проведення окремих видів впізнання (трупа, тварин, 

місцевості та приміщень, автотранспорту, за фото-, відео зображенням). 

Рекомендована література до Теми 1: 2.1-2.15 

 

 

ТЕМА 5. Тактичні особливості проведення слідчого експерименту 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Тактика проведення перевірки показань на місці. відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події, обстановки та обставин події. 



2.  Тактичні особливості підготовки до перевірки показань на місці. 

відтворення дій, обстановки, обставин певної події, обстановки та обставин 

події.  

3. Поняття, завдання та етапи проведення перевірки показань на місці. 

відтворення дій, обстановки, обставин певної події, обстановки та обставин 

події. 

4. Загальна тактика проведення перевірки показань на місці. відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події, обстановки та обставин події. 

Рекомендована література до Теми 2 1.1-2.73  

 



Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1 

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ 

Під час самостійної підготовки до проведення заняття у зошитах 

для практичних занять кожен курсант складає план підготовки та 

проведення огляду місця події у приміщенні за фабулою. 

 

Фабула: «___» _______ 201__ року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого ВП ДВП 

ГУНП в Дніпропетровській області по телефону надійшло 

повідомлення від директора ПП «Акція» Смішного Р.А. про те, що у 

залі для нарад в офісі зазначеного підприємства виявлено труп 

охоронця Писаренка В.І., який перед цим заступив на нічну варту. 

Як повідомив Смішний Р.А., труп виявила прибиральниця Сіра В.В., 

що приходить на роботу о 8 год. 

 Окрім того. Курсантам  необхідно доопрацювати протоколи огляду 

місця події, які було складено під час заняття, виготовити план-схему місця 

події.  

 Рекомендована література до теми 1 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-

2.36, 2.42-2.51 

    

ТЕМА 2 

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 

Під час самостійної підготовки кожен курсант вивчає фабулу та 

зошиті для практичних занять складає план підготовки та проведення 

зазначеної слідчої (розшукової) дії. 

Фабула: «__»______ 201__ р. під час патрулювання на станції 

«Дніпропетровськ-пасажирський» співробітниками поліції був 

затриманий Карнєєв О.М., у валізі котрого було виявлено 10 кг 

подрібненої сировини рослинного походження й 5 пістолетних 

патронів калібром 9 мм. Зазначені предмети у Карнєєва О.М. 

вилучили. Попереднім дослідженням рослинної сировини визначено, 

що вона є маковою соломкою. Її, як розповів Карнєєв, він придбав в 

Одесі для особистого споживання, наявність же патронів 

пояснити не зміг. За даним фактом було розпочато розслідування, 

а Карнєєва О.М. затримано на підставі ст. 106 КПК України. 

Розслідуванням встановлено, що Карнєєв працює інженером 

житлово-експлуатаційного управління, розташованого на 1-му 

поверсі будинку 20 по пр. Кірова, займає службовий кабінет № 3. 

Слідчий виніс мотивовану постанову й отримав санкцію прокурора 

щодо проведення обшуку у кабінеті Карнєєва. 

Окрім того, за результатами проведеного на занятті обшуку скласти 

план-схему приміщення з дотриманням процесуальних правил її оформлення. 

Рекомендована література до теми 1 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 2.42-2.51 

 



 

ТЕМА 3 

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ТА ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ 

РАНІШЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ 

Під час самостійної підготовки курсанти за наведеною нижче 

фабулою визначають коло питань, які потрібно задати Сазоновій Н.Г. під 

час проведення допиту  

Фабула: 13 березня 201__ р., о 19.15 год. до чергового Бабушкінського ВП 

ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася Сазонова Н.Г. 

із заявою про те, що кілька хвилин тому на вул. Панікахі на неї 

напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона була в непритомному 

стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому напрямку. 

Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. 

поверталася додому від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі 

її наздогнав чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, 

долаючи опір, він звалив її на землю, здавив їй шию шматком 

кабелю й вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, 

нападник вже зник. 

На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця 

події був знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським 

маркуванням «КСМ - 1970» та об`ємні сліди ніг, які нагадували 

спортивне взуття. 

Враховуючи достатність даних, що вказують на наявність ознак 

злочину, слідчий Бабушкінського ВП розпочато розслідування. 

 

Окрім того, курсантам необхідно скласти план одночасного допиту 

між потерпілою та підозрюваною особами, враховуючи умови фабули щодо 

розбійного нападу на Сазонову Н.Г. та наведену нижче фабулу. 

Фабула: 15 березня 201__ р. о 19.40 год. патрульним нарядом поліції біля 

двору будинку № 10  по вул. Панікахі за порушення громадського 

порядку було затримано Курина В.В., котрий знаходився у 

нетверезому стані, нецензурно лаявся на жінок, що проходили повз 

нього, погрожував їм фізичною розправою. В ході перевірки 

затриманого на причетність до вчинення злочинів, здійснених на 

території Бабушкінського району, було встановлено, що на 

телевізійному кабелі, вилученому при огляді місця події за фактом 

нападу на Сазонову  Н.Г., наявні відбитки пальців рук Курина В.В. 

Було проведено впізнання Курина В.В. Сазоновою Н.Г., під час якого 

потерпіла упізнала Курина як особу, що вчинила на неї напад. 

Допитаний в якості підозрюваного Курин В.В. свою причетність до 

вчинення розбою не підтвердив та пояснив, що жінку, якій його 

пред’явили на впізнання, бачив уперше. Щодо наявності слідів його 

рук на телевізійному кабелі, вилученому з місця події, Курин нічого 

конкретного пояснити не зміг. 

Рекомендована література до теми 1 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 2.42-2.51 



 

ТЕМА 4 

ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних 

занять кожен курсант повинен скласти письмовий план пред’явлення для 

впізнання Шарікова П.П. за наведеною нижче фабулою: 

Фабула: 18 травня 201__р. о 20.10 в Жовтневий ВП ДВП ГУНП в 

Дніпропетровській області і звернулась гр. Суворова Л.Н. з заявою 

про те, що о 19.30 на пр. К. Маркса вона сіла на маршрутне таксі за 

номером “53”. У салоні знаходилось жінки, що сиділи на останніх 

місцях. Вона сіла на подвійне сидіння біля вікна. На наступній 

зупинці до неї підсів хлопець на вигляд 18-20 років. Через 5 хвилин, за 

поворотом таксі на пр. Гагаріна хлопець попросив зупинити авто і, 

виходячи раптово вихватив в неї жіночу сумку, в якій знаходились: 

шкіряний гаманець коричневого кольору з 125 гр. та мобільний 

телефон марки “LG”. Вона запам’ятала зовнішність грабіжника в 

профіль, тому що він сидів до неї боком, а також татуювання у 

вигляді парусника на його лівій руці, яке вона побачила, коли він 

розплачувався з водієм. За даним фактом було почато розслідування. 

Патрульним нарядам було передане орієнтування на розшук 

злочинця і цього ж дня, о 23 год. 30 хв. в кафе «Стара вежа» був 

затриманий гр. Шаріков П.П., у якого був вилучений шкіряний 

гаманець коричневого кольору з 105 гр. та мобільний телефон марки 

“LG” без телефонної картки. В ході допиту, проведеного 19 травня, 

потерпіла Суворова Л.Н. пояснила, що зможе упізнати грабіжника, 

а також викрадені у неї речі. 

Окрім того використовуючи зроблені на попередньому занятті 

нотатки щодо пред’явлення для впізнання Шарікова П.П. курсанти на 

окремому аркуші формату А4 складають протокол зазначеної слідчої 

(розшукової) дії. 

Рекомендована література до теми 1 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 2.42-2.51 

 

 

ТЕМА 5. 

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  

Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних 

занять кожен курсант повинен виконати завдання за наведеною нижче 

фабулою: 

Фабула: 5 червня 201__ року, о 9.00 годині директор приватного 

підприємства «Мрія» Діванов А.П. повідомив районний відділ поліції 

про вчинення в офісі підприємства крадіжки. В ході огляду місця події 

встановлено, що офіс ПП «Мрія» знаходиться на першому поверсі 

дев’яти поверхового житлового будинку № 100 по вул. Чичеріна, в 

приміщенні кватири № 3. Вхід до офісу підприємства розташовано 

на сходинковій клітині 1–го поверху поруч з дверьми до інших квартир 



під’їзду. На момент огляду вхідні двері до офісу були прикриті, але 

замок знаходився у положенні «відчинено» й зовні був неушкоджений. 

Скло кватирки вікна у кабінеті менеджера розбито, уламки скла 

знаходились на підлозі. Нижня кромка зазначеного вікна з зовнішнього 

боку стіни будинку знаходиться на висоті 1,8 метри від асфальту; 

ширина відливу підвіконня (з цього ж боку) становить 15 см. Висота 

вікна 1,5 метри. Розміри кватирки, що знаходиться у верхній лівій 

створці вікна, 0,5х0,4 метри. На підвіконні з внутрішнього боку 

кабінету виявлено та вилучено на дактоплівку поверхневий слід 

взуття. В приміщенні зовнішньо порядок, але з шухляди у столі, що 

запиралась на ключ, зник ноутбук «TOSHIBA» (згідно до пояснень 

менеджера Гризодуб П.І.). В кабінеті бухгалтера зовнішньо також 

порядок, але при огляді сейфу, котрий на момент огляду був 

закритим, виявлено, що з нього викрадено 10000 грн. (згідно до 

пояснень бухгалтера Олешко О.І. та директора Діванова А.П.). За 

фактом крадіжки розпочато розслідування. 

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було 

встановлено, що до вчинення крадіжки причетний раніше не 

засуджений Скляренко С.В., котрий намагається через своїх 

знайомих реалізувати ноутбук «TOSHIBA». 10 червня 201__ року під 

час обшуку, проведеного в квартирі № 12 будинку № 30 по 

вул. Уральській, де проживає Скляренко С.В., виявлено й вилучено 

ноутбук «TOSHIBA» та дві пари взуття. В ході допиту 

Скляренко С.В. пояснив, що в ніч з 4 на 5 червня самостійно викрав 

ноутбук з офісу підприємства, розташованого у квартирі на першому 

поверсі будинку (до якого прийшов пішки) за декілька кварталів від 

його дому. До офісу проник, розбивши кватирку у вікні, а вийшов через 

двері квартири. Ноутбук «TOSHIBA» знайшов на столі у тій кімнаті, 

до якої потрапив через кватирку. Більше нічого в офісі він не крав. 

Адресу офісу, звідки він вчинив крадіжку, Скляренко С.В. назвати не 

зміг, але погодився його показати. За результатами трасологічної 

експертизи слід з підвіконня у кабінеті менеджеру, залишено не 

взуттям, вилученим у Скляренко С.В. Даний факт з тактичних 

міркувань слідчий вирішив не доводити до відома Скляренко С.В., а 

спочатку провести з його участю відтворення обстановки та 

обставин події. 

Завдання: скласти письмовий план підготовки та проведення слідчого 

експерименту на місці за участю Скляренко С.В. 

Окрім того кожен курсант у власному зошиті для практичних занять 

повинен написати перелік запитань, що будуть в ході проведення слідчого 

експерименту поставлені перед Скляренко С.В. та скласти план-схему 

частини району м. Дніпропетровська у межах від вулиці Чичеріна (будинок 

№ 100) до вулиці Уральської (будинок № 30). Електронну схему міста 

Дніпропетровська можна знайти на ЕОМ у навчально-методичному 

кабінеті криміналістики (див. на робочому столі файл «Alldnepr»). 



Ці письмові завдання треба виконувати, враховуючи результати 

обговорення планів підготовки та проведення слідчого експерименту за 

участю Скляренко С.В. Необхідно написати у зошитах перелік запитань, що 

послідовно будуть ставитись підозрюваному по ходу того, як він буде 

демонструвати та пояснювати обставини вчинення ним крадіжки з офісу 

ПП «Мрія». Відповідно кожен з курсантів має бути готовим виконувати 

роль «слідчого» (керувати ходом слідчої (розшукової) дії та ставити 

підозрюваному запитання) або «підозрюваного» (на запитання та пропозиції 

«слідчого» демонструвати свої дії під час вчинення злочину та надавати їм 

пояснення). Крім того, використовуючи карту міста Дніпропетровська 

(паперову або електронну) необхідно виготовити план-схему території 

міста у межах від будинку № 30 по вул. Уральській до будинку № 100 по 

вул. Чичеріна, котру можна буде використати в якості заготовки (шаблону) 

для оформлення додатку до протоколу слідчого експерименту за участю 

Скляренко С.В., де накреслити його маршрут у напрямку від місця 

проживання до місця вчинення крадіжки.  

Рекомендована література до теми 1 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 2.42-2.51 

 


