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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи для заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Тактичні 

особливості проведення слідчих дій» для здобувачів вищої освіти 5 курсу 

факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН підготовлені 

відповідно до навчальної програми та тематичного плану. 

Самостійна робота полягає у вирішенні типових ситуацій, які найчастіше 

виникають під час досудового розслідування та самостійного виконання 

слухачами завдань, що передбачені тематикою навчальної дисципліни. 

Індивідуальна робота полягає у виконанні наступних видів робіт за 

вибором курсанта: 

- написанні реферату за запропонованими темами;  

- доповіді-анотації на основі наукової статті; 

- підготовці кросворду, словника, презентації тощо; 

- підготовці наукової конкурсної роботи; 

- підготовці наукової статті для публікації у фаховому юридичному 

виданні;  

- підготовці тез доповіді на науково-практичний захід; 

- підготовці виступу на засіданні наукового гуртка (письмово). 

Для творчої участі та успішного виконання завдань самостійної та 

індивідуальної роботи перед кожним заняттям курсант повинен вивчити 

рекомендовану літературу, матеріали лекцій, ознайомитись з відповідними 

нормативно-правовими актами, відпрацювати відповідні контрольні 

запитання та виконати запропоновані підготовчі дії. 

Методичні рекомендації щодо написання реферату.  

Реферат (лат. referre - доповідати, повідомляти) підводить підсумок 

вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому.  

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і 

змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має 

відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ 

і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; 

текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з 

такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі 

сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, 

проте порядковий номер на ньому не ставиться.  

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального 

закладу, інститут і кафедра; прізвище та ініціали автора реферату 

(абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали 

наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де 

знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. Після титульного 

листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу 

(параграфу) і вказуванням його сторінок.  



Список використаних джерел складається з дотриманням 

загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку 

використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані 

в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що 

не мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до 

загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.  

Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; розділи 

(вони часто поділяються на параграфи); висновки; список використаних 

джерел; додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо); перелік 

умовних позначень. 

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, 

значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної 

діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних 

джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити 

сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що 

досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх 

слабкої аргументації. 

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть бути 

розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.  

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без 

повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для 

стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, 

незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому 

згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна 

замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, 

значення яких зрозуміле з контексту реферату. 

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При 

цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, 

цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує 

наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в 

додатки. 

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції 

дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити 

сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення 

проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і 

спробувати проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи 

висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її 

вирішення. 

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, 

чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. 

Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної 

проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; 

повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; 



грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; 

завершеність дослідження. 

 Залік результатів виконання курсантами завдань для самостійної та 

індивідуальної роботи систематично проводиться в табелі обліку  

викладачами кафедри, які ведуть в групі семінарські заняття. При цьому 

враховується активність слухача в ході занять, в тому числі підготовка 

реферату (навіть, якщо він не був прочитаний на занятті) та відпрацювання 

пропущених з різних причин занять, а також результати тестування. 



Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ТА 

ОСВІДУВАННЯ 

Готуючись до заняття, курсанти (слухачі) перш за все повинні 

ознайомитись з рекомендованими літературними джерелами, з яких важливо 

засвоїти, що будь-який злочин неминуче пов'язаний зі слідами, які 

залишаються на місці події. Вони є носіями криміналістичної інформації, на 

підставі якої можна мати уявлення про характер і обстановку події, про осіб, 

якими вони утворені. 

 Необхідно також засвоїти, що успіх в розслідуванні злочинів, 

встановленні і розшуку злочинців забезпечується вмінням слідчого не тільки 

тактично грамотно провести огляд, але і безпосередньо дослідити та зібрати 

інформацію зі слідів злочину. 

Для визначення видів слідчого огляду необхідно звернути увагу на підставу 

їх класифікації. Особливу увагу треба звернути на огляд місця події, при 

цьому зробити висновок, що його результативність залежить від якості його 

підготовки, ефективності використання техніко-криміналістичних засобів, 

взаємодії слідчого з іншими службами органів внутрішніх справ та 

громадськості. 

 Завершальним моментом в засвоєнні теми повинно стати з'ясування того, 

що результати слідчого огляду набувають доказового значення лише 

приналежному процесуальному оформленні у вигляді протоколу, з 

додержанням вимог КПК України. До протоколу додаються певні матеріали, 

які пояснюють його зміст. 

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: «___» _______ 20__ року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ 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.  

 Під час самостійної підготовки до проведення заняття у зошитах 

для практичних занять кожен курсант складає план підготовки та 

проведення огляду місця події за фабулою. 

 
Фабула: «___» _______ 20__ року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ по телефону 

надійшло повідомлення від директора ПП «Акція» Сашенко О.Б. про те, 

що на території складських приміщень, що належать його 



підприємству, охоронець позавідомчої охорони Лукін С.В. близько 24.00 

зустрів двох невідомих осіб, які намагались проникнути до складу, що він 

охороняв. На його вимоги зупини свої дії, вони почали бігти, але, 

помітивши, що охоронець був один, раптово зупинились,  напали на нього 

та нанесли тілесні пошкодження, у тому числі ножові поранення. Після 

чого вони зникли. Охоронець Лукін С.В. засобами мобільного зв’язку 

викликав швидку допомогу, яка доставила його до лікарні.  

Окрім того, курсантам необхідно доопрацювати протоколи огляду 

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

події.  
 

 

ТЕМА 2. ТАКТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 

 
При підготовці до заняття необхідно звернути увагу на примусовий характер 

обшуку та дотриманням відповідних процесуальних норм. Говорячи про 

стадії обшуку, треба вказати методи їх втілення, також про науково-технічні 

засоби, що застосовуються при обшуку, позначити способи та порядок 

фіксації результатів обшуку. 

 Результативність обшуку багато в чому залежить від підготовчих заходів: 

створення слідчо-оперативної групи, вивчення особливостей особи 

обшукуваного (можливість здійснення ним збройного опору тощо), 

ретельного вивчення приміщень та інших об'єктів, які підлягають обшуку, 

підготовки техніко-криміналістичних засобів, визначення об’єктів, які 

підлягають вилученню тощо. 

 При проведенні обшуку слід уяснити особливості підготовчої, оглядової 

та детальної стадій. 

 При проведенні групових обшуків важливе значення має проникнення 

оперативної групи на об'єкт, який підлягає обшуку, ознайомлення з 

обстановкою, визначення напрямку та методів пошуку, спостереження за 

реакцією осіб, які підлягають обшуку, обмін інформацією між учасниками 

обшуку, застосування пошукових засобів та засобів фіксації. 

 

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 

«ДніпропетрМВСьк-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. 

 

 Під час самостійної підготовки курсанти вивчають фабулу та 

визначають, де треба провести тимчасовий доступ до речей і документів й 

які об’єкти в ході її вилучити. 

  

Фабула: В ході проведення податкової перевірки ВАТ «Колос» було виявлено 

документи щодо укладення угоди між цим підприємством та 

приватним підприємством «Вересень», яке реалізувало ВАТ «Колос» 

50 тонн зерна пшениці. На підтвердження виконання угоди в 

бухгалтерських документах ВАТ «Колос» містились товарна та 

податкові накладні, отримані від ПП «Вересень» при продажі зерна, 

а також платіжне доручення про переказ на банківський рахунок 

продавця грошей за зерно. В результаті проведення зустрічної 

перевірки ПП «Вересень» встановлено, що в бухгалтерському обліку 

даного підприємства, а також в податкових деклараціях, поданих в 

податкову інспекцію ДніпрМВСького району за 1 півріччя 201__ 

року, угоду щодо продажу ВАТ «Колос» 50 тонн зерна пшениці не 

відображено. За даним фактом було початок розслідування. В ході 

допиту бухгалтер ПП «Вересень» Тишко А.І. пояснила, що на вимогу 

директора підприємства Сомова О.О. вилучила з документів 

первинного бухгалтерського обліку ПП «Вересень» угоду щодо 

продажу 50 тонн зерна, відповідні копії товарної та податкової 

накладних, виписку щодо руху коштів на банківському рахунку ПП 

«Вересень» (на підтвердження надходження грошей від ВАТ 

«Колос» за 50 тонн зерна). Зазначені документи не були знищені, а 

зберігаються у неї вдома. 

 

 

ТЕМА 3. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ТА 

ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ РАНІШЕ 

ДОПИТАНИХ ОСІБДОПИТУ РАНІШЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ 

 
При підготовці до заняття необхідно засвоїти, що допит є процесуальною 

дією, спрямованою на збирання ідеальних слідів злочину — одержання 

свідчень від людей. Треба звернути увагу на види, зміст кожної стадії допиту, 



ситуації, які можуть виникати і відповідні їм тактичні завдання і прийоми їх 

вирішення. 

 При відповіді на запитання необхідно назвати порядок допиту свідків та 

потерпілих, процесуальні правила його проведення, а також звернути увагу 

на те, що свідки і потерпілі поділяються на добросовісних і недобросовісних, 

охарактеризувати труднощі допиту вказаних осіб, а також тактичні прийоми 

їх подолання. 

 Окрему характеристику треба дати допиту неповнолітніх свідків, а також 

основні правила складання протоколу допиту та можливості застосування 

техніко-криміналістичних засобів під час проведення допиту. 

 

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 РВ 

м. Дніпропетровська 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 РВ 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. 

 

ТЕМА 4. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ 

ВПІЗНАННЯ 

При підготовці до заняття треба засвоїти, що пред'явлення для 

впізнання — це слідча дія, що полягає в становленні тотожності об'єктів, які 

пред'являються особі, з тими які сприймалися їй в зв'язку із скоєним 

злочином. Ототожнення відбувається у свідомості особи за ознаками об'єкту, 

що збереглися в її пам'яті. 

 Також необхідно звернути увагу на завдання і підстави до пред’явлення 

для пізнання, а також на сучасне уявлення про предмет і класифікацію видів 

цієї слідчої дії. При висвітленні стадій пред'явлення для впізнання, необхідно 

звернути увагу на шляхи створення оптимальних умов та тактику проведення 

пред'явлення для впізнання людей, трупа, предметів та документів, тварин, 

приміщень та ділянок місцевості. Особливу увагу звернути на особливості 

тактики проведення впізнання об'єктів за їх фотозображенням та 

відеозаписам, за особливостями голосу, мови, а також показати способи 

фіксації ходу та результатів пред'явлення для впізнання, можливості 

застосування в ході провадження впізнання техніко-криміналістичних 

засобів. 

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 РВ ДМУ УМВС України в 

ДніпропетрМВСькій області 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. 

 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних 

занять кожен курсант складає план пред’явлення для впізнання 

Суворовой Л.Н. шкіряного гаманця, вилученого 18 травня 201__р. у 

Шарікова П.П. Для цього використовуються умови фабули щодо 

пограбування Суворової Л.Н. з попереднього заняття та наведена нижче 

фабула: 

Фабула: В ході допиту, проведеного 19 травня, потерпіла Суворова Л.Н. 

пояснила, що викрадений у неї шкіряний гаманець був коричневого 

кольору, мав прямокутну форму та розміри приблизно 10х8 см у 

складеному стані. Гаманець складався вдвічі, а у розкладеному 

стані відповідно мав приблизні розміри 20х8 см. Всередині гаманця 

по всій його довжині наявні 2 відділення–кишені, а на правій 

половині також відділення для металевих грошей розміром не 

більше 9х6 см, яке у верхній частині було обладнано застібкою типу 

«блискавка». Шкіра у нижній частині відділення для металевих 

грошей була деформована й трохи розтягнута, а фарба 

коричневого кольору частково витерта. У складеному стані дві 

половини гаманця скріплялись язичком-застібкою на металевій 

кнопці коричневого кольору. З одного боку кнопку було подряпано, 

коричневу фарбу здерто й під нею виднівся метал сірого кольору. 

 

ТЕМА 5. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ  

 
При підготовці до заняття треба засвоїти, що слідчий експеримент 

представляє собою складну слідчу дію, що поєднує у собі по суті дві дії 

(методи): відтворення дій, обстановки, обставин певної події і слідчий 

експеримент. 

 Також необхідно звернути увагу на сутність перевірки показань та 

слідчого експерименту, підготовку і тактичні аспекти проведення цих дій, 

структуру складання протоколу відтворення обстановки та обставин події, 

доцільність і правила використання техніко-криміналістичних засобів 

фіксації ходу і результатів цієї слідчої дії. 

 



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. ДніпропетрМВСька у межах від вулиці Чичеріна (будинок 

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

ДніпропетрМВСька 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 ДніпропетрМВСька 

(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. 

 



Завдання для індивідуальної роботи. 

 

ТЕМА 1 Тактичні особливості проведення слідчого огляду 

 

Завдання для самостійної роботи до заняття: 

1. Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

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

зміст). 

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

 2. Підготувати короткі відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання: 

1. Поняття, види слідчого огляду. 

2. Стадії та прийоми огляду місяця події. 

3. Особливості огляду трупа, предметів, документів. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

 Готуючись до заняття, курсанти перш за все повинні ознайомитись з 

рекомендованими літературними джерелами, з яких важливо засвоїти, що 

будь-який злочин неминуче пов'язаний зі слідами, які залишаються на місці 

події. Вони є носіями криміналістичної інформації, на підставі якої можна 

мати уявлення про характер і обстановку події, про осіб, якими вони 

утворені. 

 Необхідно також засвоїти, що успіх в розкритті злочинів, встановленні і 

розшуку злочинців забезпечується вмінням слідчого не тільки тактично 

грамотно провести огляд, але і безпосередньо дослідити та зібрати 

інформацію зі слідів злочину. 

 Для визначення видів слідчого огляду необхідно звернути увагу на 

підставу їх класифікації. Особливу увагу треба звернути на огляд місця події, 

при цьому зробити висновок, що його результативність залежить від якості 

його підготовки, ефективності використання техніко-криміналістичних 

засобів, взаємодії слідчого з іншими службами органів внутрішніх справ та 

громадськості. 

 Завершальним моментом в засвоєнні теми повинно стати з'ясування того, 

що результати слідчого огляду набувають доказового значення лише 

приналежному процесуальному оформленні у вигляді протоколу. До 

протоколу додаються певні матеріали, які пояснюють його зміст. 
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ТЕМА 2 Тактичні особливості проведення обшуку  

 

Завдання для самостійної роботи до заняття: 

1. Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

- Особливості окремих видів затримання. 

- Тактичні особливості підготовки до проведення обшуку. 

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

 2. Підготувати короткі відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні запитання: 

1.Поняття, цілі, види та значення обшуку (виїмки). 

2.Підготовка до обшуку (виїмки). 

3.Тактичні прийоми обшуку (виїмки). 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

 При підготовці до заняття необхідно звернути увагу на примусовий 

характер обшуку та дотриманням відповідних процесуальних норм. Говорячи 

про стадії обшуку, треба вказати методи їх втілення, також про науково-



технічні засоби, що застосовуються при обшуку, позначити способи та 

порядок фіксації результатів обшуку. 

 Результативність обшуку багато в чому залежить від підготовчих заходів: 

створення слідчо-оперативної групи, вивчення особливостей особи 

обшукуваного (можливість здійснення ним збройного опору тощо), 

ретельного вивчення приміщень та інших об'єктів, які підлягають обшуку, 

підготовки техніко-криміналістичних засобів, визначення об’єктів, які 

підлягають вилученню тощо. 

 При проведенні обшуку слід уяснити особливості підготовчої, оглядової 

та детальної стадій. 

 При проведенні групових обшуків важливе значення має проникнення 

оперативної групи на об'єкт, який підлягає обшуку, ознайомлення з 

обстановкою, визначення напрямку та методів пошуку, спостереження за 

реакцією осіб, які підлягають обшуку, обмін інформацією між учасниками 

обшуку, застосування пошукових засобів та засобів фіксації. 
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ТЕМА 3. Тактичні особливості проведення допиту та одночасного 

допиту раніше допитних осіб 

 

Завдання для самостійної роботи до заняття: 

1. Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

- Особливості проведення допиту на очній ставці. 

- Прийоми та правила подолання конфліктних ситуацій при допиті 

підозрюваного, обвинуваченого. 

- Прийоми та правила перевірки алібі. 

- Тактичні особливості підготовки очної ставки. 

2. Підготувати короткі відповіді на контрольні запитання. 



 

Контрольні запитання: 

1.Поняття і види допиту. Загальні положення тактики допиту. 

2.Підготовка до допиту. 

3.Тактика допиту у конфліктній ситуації. Прийоми викриття неправдивих 

свідчень. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

 При підготовці до заняття необхідно засвоїти, що допит є 

процесуальною дією, спрямованою на збирання ідеальних слідів злочину — 

одержання свідчень від людей. Треба звернути увагу на види, зміст кожної 

стадії допиту, ситуації, які можуть виникати і відповідні їм тактичні завдання 

і прийоми їх вирішення. 

 При відповіді на запитання необхідно назвати порядок допиту свідків та 

потерпілих, процесуальні правила його проведення, а також звернути увагу 

на те, що свідки і потерпілі поділяються на добросовісних і недобросовісних, 

охарактеризувати труднощі допиту вказаних осіб, а також тактичні прийоми 

їх подолання. 

 Окрему характеристику треба дати допиту неповнолітніх свідків, а також 

основні правила складання протоколу допиту та можливості застосування 

техніко-криміналістичних засобів під час проведення допиту. 
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ТЕМА 4 Тактичні особливості проведення пред’явлення для 

впізнання 

 

Завдання для самостійної роботи до заняття: 

1.Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

- Тактичні особливості проведення окремих видів впізнання (трупа, тварин, 

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

2. Підготувати короткі відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні запитання: 

1.Поняття та види пред’явлення для впізнання. 

2.Підготовка до пред’явлення для впізнання. 

3.Тактика пред’явлення для впізнання предметів. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

 При підготовці до заняття треба засвоїти, що пред'явлення для 

впізнання — це слідча дія, що полягає в становленні тотожності об'єктів, які 

пред'являються особі, з тими які сприймалися їй в зв'язку із скоєним 

злочином. Ототожнення відбувається у свідомості особи за ознаками об'єкту, 

що збереглися в її пам'яті. 

 Також необхідно звернути увагу на завдання і підстави до пред’явлення 

для пізнання, а також на сучасне уявлення про предмет і класифікацію видів 

цієї слідчої дії. При висвітленні стадій пред'явлення для впізнання, необхідно 

звернути увагу на шляхи створення оптимальних умов та тактику проведення 

пред'явлення для впізнання людей, трупа, предметів та документів, тварин, 

приміщень та ділянок місцевості. Особливу увагу звернути на особливості 

тактики проведення впізнання об'єктів за їх фотозображенням та 



відеозаписам, за особливостями голосу, мови, а також показати способи 

фіксації ходу та результатів пред'явлення для впізнання, можливості 

застосування в ході провадження впізнання техніко-криміналістичних 

засобів. 
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ТЕМА 5 Тактичні особливості проведення слідчого експерименту 

 

Завдання для самостійної роботи до заняття: 

1 Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

- Тактика проведення перевірки показань на місці. відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події, обстановки та обставин події. 

-  Тактичні особливості підготовки до перевірки показань на місці. 

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

події.  

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

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

події. 

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

обстановки, обставин певної події, обстановки та обставин події. 

2. Підготувати короткі відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні запитання: 

1.Сутність, завдання, види та підготовка до проведення слідчого 

експерименту 

2. Тактичні умови та прийоми проведення окремих слідчого експерименту. 

3.Поняття і сутність слідчого експерименту. 

 



Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

 При підготовці до заняття треба засвоїти, що слідчий експеримент 

являє собою складну слідчу дію, що поєднує у собі по суті дві дії (методи): 

перевірку показань на місці і слідчий експеримент. 

 Також необхідно звернути увагу на сутність слідчого експерименту  

підготовку і тактичні аспекти проведення цих дій, структуру складання 

протоколу слідчого експерименту, доцільність і правила використання 

техніко-криміналістичних засобів фіксації ходу і результатів цієї слідчої дії. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

Письмова відповідь на питання самостійної роботи, якісне та повне 

ведення слухачем конспекту лекції, письмова підготовка до семінарського 

заняття – оцінюється як 1 бал за кожне виконане завдання. 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

В
и

д
и

 р
о

б
іт

 

Виконання індивідуальної роботи 

максимум 15 балів за 1 модуль 

Реферат до 5 балів 

Доповідь-анотація на основі наукової статті  до 5 балів 

Виконання інших видів робіт (підготовка 

кросворду, словника, презентації тощо) 
до 5 балів 

Додатково:  

Наукова конкурсна робота 15 балів 

Наукова стаття 10 балів 

Тези доповіді на науково-практичний захід до 8 балів 

Виступ на засіданні наукового гуртка, наданий 

письмово 
до 5 балів 

 

Бал Зміст реферату 

 

0 
не виконано 

1 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, слухач доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 

2 

вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, слухач 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання 

аудиторії. 

3 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь 

здійснюється за планом без використання тексту реферату, слухач 

відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено 

4 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно 

доповідає і відповідає на запитання за рефератом 

5 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно 

доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з 

аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку. 

 

Примітка: несвоєчасність виконання слухачем самостійної та 

індивідуальної роботи без поважних причин оцінюється на 1-3 бали нижче, 

ніж передбачено критеріями оцінювання цих видів робіт. 

 

 


