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1. Мета і завдання стажування 

 

Стажування курсантів є складовою частиною процесу підготовки фахівців, 

обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 

відповідного освітнього ступеня. Стажування є завершальним етапом 

підготовки майбутніх фахівців для здобуття певного освітнього ступеня згідно 

зы спеціальністю та спеціалізацією навчання і проводиться після опанування 

теоретичної частини та перед складанням атестації. Для проходження 

стажування курсанти  відряджаються до Головних управлінь Національної 

поліції (далі - ГУНП), у яких планується їх призначення після закінчення 

ОДУВС. 

Метою стажування є поглиблення отриманих теоретичних знань, набуття 

практичних навичок роботи в займаній посаді, ознайомлення з діяльністю 

підрозділів територіальних органів поліції та перевірка підготовленості 

майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов’язків. 

Завдання стажування: 

- систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань та 

умінь,  отриманих при навчанні; 

- набуття навичок самостійної професійної роботи;  

- розвиток  організаторських здібностей, iнiцiативи при виконанні 

службових обов’язків;  

- розвиток у курсантів інтересу до науково-дослідної роботи, набуття 

ними навичок проведення досліджень i експериментування, пошук найбільш 

ефективних методів виконання професійних обов’язків. 

У відповідності до навчального плануОДУВС, згідно з нормативними 

актами МВС України (наказ від 27.06.2013 № 621 "Про затвердження 

Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних 

закладів МВС України") курсанти 4-го курсу проходять стажування у слідчих 

підрозділах, у яких планується їх призначення після закінчення університету. 

В ході стажування керівниками від ГУНП глибоко і всебічно вивчаються 

ділові, моральні й особисті якості курсантів, здатність майбутніх спеціалістів 

виконувати функціональні обов'язки, вирішується питання щодо їх найбільш 

доцільного використання у практичній діяльності у слідчих підрозділах. 

 

2. Організація проведення стажування 

2.1. Організацію, проведення стажування, контроль за її проходженням 

здійснюють керівники стажування від університету та відділу поліції (далі – 

ВП), у підпорядкування яких направлені курсанти. 

2.2. Керівник університету для організації стажування видає наказ, яким 

визначає орган і територіальні підрозділи органів поліції, до яких буде 

направлено курсантів, їх кількість, призначає керівників, затверджує графіки 

здійснення контролю за її проходженням та забезпечує підготовку навчально-

методичних матеріалів для її проведення. 
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2.3. Керівник стажування від ГУНП видає наказ про закріплення курсантів 

за підрозділами, у яких буде організовано стажування і призначення керівників, 

та забезпечує контроль за її проходженням. 

2.4. Під час проходження стажування курсанти підпорядковуються 

начальникові ВП ГУНП, у розпорядження якого вони направлені. 

2.5. ОДУВС забезпечує: 

2.5.1. Своєчасне прибуття курсантів для проходження стажування до 

ГУНП. 

2.5.2. Розроблення навчально-методичного забезпечення матеріалів для 

проведення стажування, методичних рекомендацій для керівників стажування 

та програми стажування курсантів. 

2.5.3. Завчасне інформування (не пізніше ніж за місяць до початку 

стажування) ВП про строки проведення стажування та кількісний склад 

курсантів, які проходять стажування, направлення переліку питань для 

проведення вхідного/вихідного та проміжного контролів знань. 

2.5.4. Проведення інструктажів із курсантами, які направляються для 

проходження стажування. 

2.5.5. Надання курсантам програми проходження стажування, методичних 

рекомендацій щодо проходження стажуванняуВП. 

2.5.6. Організаційні заходи перед виїздом курсантів на стажування і 

здійснення контролю за прибуттям курсантів до ВП для проходження 

стажування. 

2.5.7. Контроль за виконанням ними індивідуальних планів стажування і 

визначеного розпорядку дня, своєчасність підготовки необхідної документації. 

2.6. Керівники стажування від ОДУВС мають право: 

2.6.1. Здійснювати контроль за організацією та проходженням 

стажуванням курсантами уВП та отримувати витяги з наказів про його 

організацію. 

2.6.2. Ознайомлюватися з індивідуальними планами стажування, 

перевіряти ведення щоденників і надавати рекомендації щодо внесення до них 

змін. 

2.6.3. Вносити керівництву ВП пропозиції щодо усунення виявлених 

недоліків в організації стажування. 

2.6.4. Вивчати умови організації та проведення стажування курсантів, бути 

присутніми при проведенні інструктажів та доведення до їх відома заходів 

безпеки, контролювати виконання ними практичних дій. Брати участь у 

підбитті підсумків несення служби (виконання практичних дій) курсантами. 

2.6.5. Вносити пропозиції керівництву відповідних ВП щодо заохочення 

керівників стажування з числа працівників ВП. 

2.6.6. Отримувати інформацію у відповідних ВП про діяльність 

випускників ОДУВС у регіоні. 

2.7. Керівники ВП зобов'язані: 

2.7.1. Визначити конкретні підрозділи і служби за напрямом, 

спеціалізацією курсантів, які прибувають на стажування, створити належні 

умови для його проведення. 
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2.7.2. Призначати керівниками стажування найбільш досвідчених 

працівників, які мають стаж роботи на посаді не менше 3-х років. 

2.7.3. Проводити інструктаж співробітників-керівників стажування, 

забезпечувати постійний контроль за ходом проходження стажування. 

2.7.4 Аналізувати і узагальнювати результати стажування, 

напрацьовувати рекомендації для поліпшення навчання. 

2.7.5 Разом із представником університету підводити підсумки 

стажування. 

2.7.6. Організувати проведення вхідного/вихідного та проміжного 

контролю знань курсантів до початку стажування та перед його захистом згідно 

з тестовими питаннями, що розроблені ОДУВС, і відповідно до вимог програм 

стажування і функціональних обов'язків за посадою, на якій вона проводиться. 

2.7.7. Вживати заходів щодо забезпечення належних умов праці та побуту 

курсантів під час проходження стажування. 

2.7.8. Припинити проходження стажування та відрядити курсанта до 

ОДУВС (із письмовим повідомленням ОДУВС) у разі систематичного 

невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання 

службових обов'язків або грубого порушення службової дисципліни. 

Забороняється залучати курсантів до завдань, не передбачених 

програмою стажування та виконання яких пов'язане з ризиком для життя 

і здоров'я, або може призвести до неправомірних дій через їх недостатню 

фахову підготовленість. 

2.8. Керівники підрозділів, у яких курсанти проходять стажування, 

зобов'язані: 

2.8.1. Забезпечити створення належних умов для виконання програм, 

індивідуальних планів стажування в повному обсязі та контроль за їх 

реалізацією. 

2.8.2. Призначити керівників стажування з числа найбільш підготовлених 

працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній 

практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. 

2.8.3. Представити курсантів особовому складу підрозділу, роз'яснити їх 

правовий статус. 

2.8.4. Провести інструктажі з курсантами, ознайомити їх з оперативною 

обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім 

розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами 

використання і застосування спецзасобів тощо. 

2.8.5. Проводити виховну роботу з курсантами. 

2.8.6. Забезпечити курсантів робочими місцями, службовими бланками, 

літературою та за можливості створити для них необхідні житлово-побутові 

умови (забезпечити житлом, медичним обслуговуванням і харчуванням). 

2.8.7. Передбачати при формуванні розпорядку робочого дня курсантів час 

для роботи із законодавчими та нормативно-правовими актами (2-3 години на 

тиждень). 
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2.8.8. Організувати своєчасне оформлення і видачу курсантам на період 

стажування вкладишів до службового посвідчення, що підтверджують 

виконання обов'язків на конкретній посаді (додаток 1). 

2.8.9. Щотижня розглядати питання організації та проведення стажування 

курсантів на оперативних нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, 

передбачених програмоюстажування, готувати пропозиції щодо її 

вдосконалення. 

2.8.10. Контролювати виконання вимог програми стажування курсантами, 

індивідуальних планів стажування в повному обсязі. 

2.8.11. Затверджувати характеристики на курсантів. 

2.9. На безпосередніх керівників стажування  покладаються обов'язки: 

2.9.1. Ознайомити курсантів з оперативною обстановкою на дільниці 

(об'єкті, у регіоні), характером і особливостями роботи. 

2.9.2. Здійснювати практичне навчання відповідно до програми 

стажування та індивідуального плану проходження стажування, при цьому 

проводити роботу, спрямовану на формування у курсантів навичок і вмінь,  

необхідних для успішного виконання поставлених завдань. 

2.9.3. Вести щоденний облік та давати оцінку роботі курсантів, 

контролювати виконання останніми індивідуального плану проходження 

стажування, дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо. 

2.9.4. Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості курсантів, їх 

ставлення до роботи. 

2.9.5. Узагальнювати підсумки стажування та подавати звіти на 

погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх справ. 

2.9.6. Складати характеристики на курсантів, затверджувати їх у 

керівництва підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до 

закінчення стажування). 

У характеристиці мають знайти відображення обсяг та якість виконання 

програми стажування й індивідуального плану проходження стажування, рівень 

підготовленості курсанта до виконання службових обов'язків і вміння 

реалізувати набуті знання на практиці; наявність навичок тактично правильно 

застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої 

безпеки, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, 

дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; відношення до 

роботи в цілому та підсумкова оцінка за проходження стажування.  

2.10. Курсанти зобов'язані: 

2.10.1. Своєчасно прибути для проходження стажування до відповідного 

ГУНП. 

2.10.2. Виконувати передбачені програмою стажування завдання у 

визначені терміни та скласти індивідуальний план роботи, який затвердити у 

керівника. 

2.10.3. Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці, 

техніки безпеки, установленого розпорядку дня. 

2.10.4. Ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, інструкціями, 

оглядами, методичними та аналітичними документами, що стосуються 
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діяльності ВП, формами і методами роботи працівників. Засвоїти 

функціональні обов'язки за посадою, за якою проходить стажування. 

2.10.5. Виконувати розпорядок дня, установлений у підрозділі за місцем 

проходження стажування, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці 

його проходження. 

2.10.6. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові 

стажування про виконану роботу. 

2.10.7. Відвідувати заняття зі службової та спеціальної підготовки. 

2.10.8. Підготувати звіт про підсумки проведення стажування за 

встановленою формою (додаток 2) та подати його на погодження і 

затвердження. 

2.11. Курсанти мають право: 

2.11.1. Ознайомлюватися з усіма службовими документами в обсязі 

завдань, визначених програмою стажування та індивідуальними планами 

проходження стажування. 

2.11.2. Підписувати від свого імені підготовлені за дорученням 

безпосереднього керівника стажування документи. 

2.11.3. За згодою безпосереднього керівника стажування користуватися 

технічними та іншими засобами, наявними у відповідному ВП. 

2.11.4. Надавати пропозиції керівництву ВП та ОДУВС щодо 

вдосконалення організації та проведення стажування, а також діяльності 

практичних підрозділів. 

2.11.5. Повідомляти керівництво університету про випадки порушень 

вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів МВС та 

МОН України з боку керівництва ВП за місцем проходження стажування. 

 

При проходженні стажування курсанти повинні: 

(перший та другий місяць стажування) 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З організацією роботи, структурою 

територіального органу поліції, в 

якому курсант проходить 

стажування. 

Ознайомитись з основними 

напрямами діяльності кожного 

структурного підрозділу. 

2 Із структурою місцевої прокуратури Ознайомитись зі структурою 

місцевої прокуратури і основними 

напрями діяльності прокурора та 

процесуального керівника під час 

досудового розслідування 

кримінальних проваджень слідчими 

поліції. 

3.  З особливостями організації роботи 

слідчого підрозділу. 

 

Ознайомитись з основними 

напрямами роботи слідчого 

підрозділу по лініям. 
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4. З організацією реагування 

підрозділів Національної поліції на 

повідомлення про кримінальні, та 

інші правопорушення, надзвичайні 

ситуації та інші події. 

Ознайомитись із наказом МВС 

України від 06.11.2015 № 1377  

«Про порядок ведення єдиного 

обліку в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України заяв і 

повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та 

інші події». 

5. З наказами, та інструкціями, які 

стосуються діяльності підрозділів 

Національної поліції. 

Ознайомитись із 

наказомНаціональної поліціївід 

07.07.2017 № 575  «Про організацію 

взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та 

підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні» 

 

6. З порядком внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Ознайомитись із наказом 

Генерального прокурора України 

від 06.04.2016 № 139  «Положення 

про порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань». 

 Вивчити: 

1. Функціональні обов’язки за 

посадою. 

Законспектувати основні положення 

функціональних обов’язків в зошит 

зі службової підготовки. 

Спільно з наставником скласти план 

проходження стажування, щоденно 

планувати роботу. 

2. Діяльність органів досудового 

розслідування 

Вивчити основні положення  наказу 

МВС України від 06.07.2017 № 570  

«Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування 

Національної поліції України» 

3. Специфіку виявлення, припинення 

та розслідування окремих видів 

злочинів. 

Опрацювати основні положення 

наказу МВС України від 06.07.2017 

№ 570  «Про організацію діяльності 

органів досудового розслідування 

Національної поліції України». 

4. Підстави проведення негласних 

(слідчих) розшукових дій 

Вивчити відповідні положення 

наказу МВС України від 16.11.2012  

№ 114 «Про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій 
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та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні».  

5. Організацію взаємодії при 

направленні доручень органами 

досудового розслідування 

оперативним підрозділам. 

В робочих зошитах занотувати 

основні положення наказу 

Національної поліціївід 07.07.2017 

№ 575 «Про організацію взаємодії 

органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України в 

запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні»». 

6. Порядок внесення відомостей про 

кримінальні правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Вивчити відповідні положення  

наказу Генерального прокурора 

України від 06.04.2016 № 139 

«Положення про порядок ведення 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань». 

7 Повноваження процесуального 

керівника під час досудового 

розслідування 

Вивчити ст. 36 КПК України. 

 Взяти участь: 

1. У заняттях в системі службової 

підготовки. 

Відображати основні положення в 

зошиті зі службової підготовки. 

2. В нарадах, інструктажах, підведенні 

підсумків роботи тощо. 

Відображати основні положення в 

зошиті зі службової підготовки. 

3. У прийомі заяв та повідомлень про 

кримінальні правопорушення. 

Ознайомитись з порядком внесення 

відповідних відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

4. У виїзді слідчо-оперативної групи 

на місце події, його огляді, 

проведенні першочергових 

оперативно-розшукових заходів та 

невідкладних слідчих дій. 

Представити копію протоколу 

огляду місця події. 

5. У складанні планів або схем огляду 

місця події. 

Отримати практичні навички щодо 

складання планів та схем огляду 

місця події. 

6. Брати участь у складанні плану 

розслідування кримінальних 

правопорушень в цілому та окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

Набути практичні навички 

складання планів розслідування 

кримінальних правопорушень. 
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7. Від імені наставника виносити 

постанови про прийняття 

процесуальних рішень.  

Представити копії відповідних 

постанов. 

8. Взяти участь у погодженні в 

прокуратурі процесуальним 

керівником процесуальних 

документів, а саме: письмового 

повідомлення про підозру, 

клопотання на проведення слідчих 

дій, заходів забезпечення. 

Представити копії відповідних 

документів. 

9. Взяти участь у продовженні строків 

досудового розслідування, 

погодженні відповідного 

клопотання в прокуратурі, 

оперативній нараді з цього приводу. 

Представити копії відповідних 

документів. 

 

(третій місяць стажування) 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З правилами обліку в підрозділах 

Національної поліції заяв і 

повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та 

інші події, з правилами ведення 

журналу єдиного обліку, з 

правилами оформлення видачі та 

обліку талону-повідомлення. 

Ознайомитись з відповідними 

положеннями: 

Наказу МВС України від     

06.11.2015 № 1377 «Про 

затвердження інструкції про 

порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішніх 

справ України, заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події та 

положень про комісії».  

 

2. З організацією взаємодії органів 

досудового розслідування з 

оперативними підрозділами 

Національної поліції у 

попередженні, виявленні та 

розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

Ознайомитись з відповідними  

положеннями наказу МВС України 

від 07.07.2017 № 575 «Про 

організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами 

Національної поліції України в 

запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні»». 
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3. З порядком внесення відповідних 

відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, після 

початку кримінального 

провадження. 

Ознайомитись з відповідними 

положеннями наказу Генерального 

прокурора України від 06.04.2016  

№139  «Положення про порядок 

ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань». 

 Вивчити: 

1. Порядок складання планів 

проведення слідчих (розшукових)  

дій та негласних (слідчих) 

розшукових дій по кримінальним 

провадженням. 

Надати копії планів слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

 

2. Порядок і підстави затримання 

підозрюваного в порядку ст. 208 

КПК України та порядок його 

складання.  

Вивчити положення ст. 208 КПК 

України. 

3. Порядок призначення та проведення 

експертиз. 

Вивчити положення ст. 242 КПК 

України. 

4. Порядок відкриття матеріалів іншій 

стороні. 

Вивчити положення ст. 290 КПК 

України. 

5. Порядок складання обвинувального 

акта та реєстру матеріалів 

досудового розслідування. 

Надати копії обвинувального акта та 

реєстру матеріалів досудового 

розслідування. 

6. Порядок складання клопотань про 

обрання або зміну запобіжних 

заходів. 

Вивчити положення глави 18 КПК 

України 

7. Форми закінчення досудового 

розслідування та порядок 

закінчення кримінального 

провадження. 

Вивчити положення ст. 283 КПК 

України. 

 

 

 

8. Порядок зупинення досудового 

слідства і порядок оголошення 

розшуку підозрюваного. 

Вивчити положення ст.281 і ст.282 

КПК України. 

 Взяти участь: 

1. У виїзді на місце події, його огляді, 

проведенні першочергових 

оперативно-розшукових заходів та 

невідкладних слідчих дій. 

Надати копію протоколу огляду 

місця події. 

2. У складанні постанови про 

зупинення досудового слідства і 

оголошення розшуку 

підозрюваного. 

Надати копію постанови про 

зупинення досудового 

розслідування і оголошення 

розшуку підозрюваного. 
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3. У складанні доручення слідчого на 

проведення слідчих (розшукових)  

дій. 

Надати копії доручень. 

4. У винесенні клопотання про 

призначення експертизи у 

кримінальному провадженні та 

направленні повідомлень про 

призначення експертиз 

підозрюваному. 

Надати копії клопотань про 

призначення експертиз та 

направлених повідомлень. 

5. У складанні повідомлення про 

підозру і взяти участь у проведенні 

цієї слідчої дії. 

Надати проекти повідомлень про 

підозру. 

6. У складанні клопотання про 

продовження строків досудового 

розслідування та строків тримання 

під вартою. 

Надати копії проектів клопотання 

про продовження строків 

досудового розслідування та строків 

тримання під вартою. 

7. У проведенні допиту підозрюваного 

та роз’ясненні процесуальних прав. 

Надати копії протоколу допиту 

підозрюваного та копії пам’ятки 

процесуальних прав підозрюваного. 

8. У проведенні допиту свідка. Надати копію протоколу допиту 

свідка. 

9. У повідомленні учасників 

кримінального провадження про 

завершення досудового 

розслідування та надання доступу 

до матеріалів досудового 

розслідування. 

Надати копії повідомлення про 

завершення досудового 

розслідування та протоколів про 

надання доступу до матеріалів 

кримінального провадження. 

9. Взяти участь у розгляді клопотань 

слідчого про обрання запобіжних 

заходів у судових засіданнях 

Надати ксерокопії ухвал суду. 

10 Взяти участь у розгляді клопотань 

слідчого про призначення експертиз 

у судових засіданнях  

Надати ксерокопії ухвал суду. 

11. У проведенні підсумків стажування. Скласти документи про 

проходження стажування за 

встановленою формою  та 

затвердити їх у начальника ВП. 

Вся робота курсанта має знайти відображення у щоденнику . 

 

3. Перелік навичок, які повинні набути  при проходженні стажування 

курсанти 

1. Протягом проходження стажування курсант повинен ознайомитися з: 

– оперативною обстановкою на території, яка обслуговується ВП; 

– структурою ВП; 
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– особливостями організації роботи слідчого підрозділу; 

– функціональними обов’язками за посадою; 

– організацією реагування підрозділів Національної поліції на 

повідомлення про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні 

ситуації та інші події; 

– правилами єдиного обліку в органах і підрозділах Національної поліції 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події, з правилами ведення журналу єдиного обліку, з правилами 

оформлення, видачі та обліку талону-повідомлення; 

– організацією реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення та інші події; 

– організацією взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами Національної поліції у попередженні, 

виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; 

– порядком погодження процесуальних документів у процесуального 

керівника; 

– порядком розгляду клопотань слідчого слідчим суддею у суді; 

– порядком внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

 

2. Протягом проходження стажування курсант повинен вивчити: 

– специфіку виявлення, припинення та розслідування окремих видів 

злочинів; 
– матеріали кримінальних проваджень, виносити від імені наставника 

постанови про прийняття їх до свого провадження; 
– порядок призначення та проведення експертиз; 
– порядок відкриття матеріалів іншій стороні; 
– порядок складання планів проведення слідчих (розшукових) дій по 

кримінальним провадженням; 
– порядок складання клопотань про обрання або зміну запобіжних заходів; 
– порядок складання обвинувального акта та реєстру матеріалів 

досудового розслідування; 
– порядок і підстави затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК 

України та порядок складання протоколу затримання; 
– форми закінчення досудового розслідування та порядок закінчення 

кримінального провадження; 
– порядок зупинення досудового слідства і порядок оголошення розшуку 

підозрюваного. 
 

3. Протягом проходження стажування курсант повинен здобути навички у: 
– складанні клопотання про проведенняекспертиз у кримінальному 

провадженні; 
– складанні повідомлення про підозру, а також прийняти участь у 

проведенні цієї слідчої дії; 
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– складанні клопотання про продовження строків досудового розслідування 

та строків тримання під вартою; 

– проведенні допиту підозрюваного та роз’ясненні процесуальних прав; 

– проведенні допиту свідка; 

– складанні постанови про зупинення досудового слідства і оголошенні 

розшуку підозрюваного; 

– складанні доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій; 

– повідомленні учасників кримінального провадження про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. 

 

4. Рекомендована література для підготовки до проходження стажування 

 

1. Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України від 

28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та 

Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 02. 03. 2014 р. № 742-18.– 

Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з 

екрана. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : 

закон України від 13. 04. 2012 р. із змін., внес. згідно із Законами України: за 

станом на 23. 11. 2017 р. № 4651-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана. 

3. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві [ Електронний ресурс ] : закон України від 23. 12. 1993 р. № 3782-

ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 11. 06. 2009 р. 

№ 1254-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

– Назва з екрану. 

4. Про Національну поліцію[ Електронний ресурс ] : закон Українивід 02. 07. 

2015 р. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана. 

5. Про оперативно-розшукову діяльність [ Електронний ресурс ] : закон 

України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України 

: за станом на 07. 11. 2015 р. № 580-19. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

6. Про прокуратуру : Закон Українивід 12 05. 2016 р. №1697-18 – Електрон. 

дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1/rada/qov/ua. - Назва з екрана. 

7. Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх 

справ України в питанні розшуку осіб [ Текст ] : наказ МВС України, СБ 

України від 03.05.2012  № 169/391. 

8. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України 

в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні[Текст] : наказ МВС України від 07. 07. 2017 р. № 575. 
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9. Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України [ Текст ] : наказ МВС України від 06. 07. 2017 р. 

№ 570. 

10. Про затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні» [ Текст ] : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС 

України, СБ України,  Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. 

11. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань [ Текст ] : наказ Генерального 

Прокурора України від 06. 04. 2016 р. № 139. 

 

 

5. Тестові завдання щодо проведення вхідного/вихідного та 

проміжного контролю знань курсантів у підрозділах слідства 

 
1. Для 
проведенняякихпроцесуальнихдійслідчомуслідотриматиухвалуслідчогос
удді? 
а) допит свідка; 
б) ексгумація трупа; 
в) огляджитлачиіншоговолодіння особи; 
г) освідування особи. 

 2. Процесуальнимиджереламидоказів є: 
а) показаннясвідка, показанняпотерпілого, показанняпідозрюваного, 
показанняобвинуваченого, речовідокази, висновокексперта, іншідокументи; 
б) показаннясвідка, показанняпотерпілого, показанняпідозрюваного, 
показанняобвинуваченого, протоколислідчих і судовихдій, речовідокази, 
висновокексперта, іншідокументи; 
в) показання, речовідокази, документи, висновкиекспертів; 
г) показаннясвідка, показанняпотерпілого, показанняпідозрюваного, 
показанняобвинуваченого, речовідокази, документи, висновкиекспертів. 

3. Згідно з ч. 2 ст. 42 КПК Україниобвинуваченим (підсудним) є: 
а) особа, обвинувальний акт щодоякоїпереданий до суду в порядку, 
передбаченому ст. 291 КПК; 
б) особа, відносноякоїобранозапобіжнийзахідабо яка затримана за підозрою 
у вчиненнікримінальногоправопорушення; 
в) особа, якій у порядку, передбаченомустаттями 276-279 КПК, повідомлено 
про підозру; 
г) особа, відносноякоївинесено постанову про визнанняїїобвинуваченим 
(підсудним). 

 4. Якийізперерахованихзаходівналежить до 
заходівзабезпеченнякримінальногопровадження, передбачених КПК 
України? 
а) допит свідка, потерпілого; 
б) нерозголошеннявідомостей про факт та методипроведен-
нянегласнихслідчих (розшукових) дій; 
в) тимчасовевилучення майна; 
г)обмеженнядозвілля і встановленняособливихвимог до по-
ведінкинеповнолітнього. 

 5. Якийіззаходів не належить до запобіжних заходів, передбачених КПК 
України? 
а) відстороненнявід посади; 
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б) затримання особи; 
в) поміщення до психіатричного закладу в умовах, щовиклю-
чаютьнебезпечнуповедінку особи, 
стосовноякоїпередбачаєтьсязастосуванняпримусовихзаходівмедичного 
характеру; 
г) домашнійарешт. 

6. Формою досудовогорозслідування є: 
а) повідомленняособі про підозру; 
б)досудове слідство; 
в) судовеслідство; 
г) протокольна форма досудовоїпідготовкиматеріалів. 

 7. Протягомякого строку має бути закінченедосудовеслідство у 
кримінальномупровадженні про     злочини? 
а) протягомдвохмісяців із дня повідомленняособі про підозру у 
вчиненнізлочину; 
б) протягомдвохмісяців із дня повідомленняособі про підозру у 
вчиненнікримінального проступку; 
в) протягомтрьохмісяців із дня повідомленняособі про підозру у 
вчиненнізлочину; 
г) протягомдвохмісяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР. 

 8. Хтовправіпродовжити строк досудовогослідства до 6 місяців? 
а) районний прокурор; 
б) міський прокурор; 
в) обласний прокурор; 
г) слідчийсуддя. 

 9. Яка з наведенихслідчих (розшукових) дійспрямована на пе-
ревіркувжеотриманихдоказів? 
а) допит; 
б) обшук; 
в) проведенняекспертизи; 
г) слідчийексперимент. 

 10. Перед початком допитупотерпілийпопереджається про кри-
мінальнувідповідальність за: 
а) дачу завідомонеправдивихпоказань; 
б) відмовувіддачіпоказань і дачу завідомонеправдивихпоказань; 
в) відмовувіддачіпоказань; 
г) відмовувіддачіпоказаньщодорідних та близьких. 

 11. Якіобов'язкипокладаються на слідчого, прокурора у 
разіотриманняпід час проведенняслідчої (розшукової) діїдоказів, 
якіможутьвказувати на невинуватість особи у вчиненнікриміналь-
ногоправопорушення? 
а) провести відповіднуслідчу (розшукову) дію в повномуобсязі, 
долучитискладеніпроцесуальнідокументи до матеріалівдо-
судовогорозслідування та надатиїх суду у випадкузвернення з 
обвинувальним актом, клопотанням про 
застосуванняпримусовихзаходіввиховногочимедичного характеру 
абоклопотанням про звільнення особи відкримінальноївідповідальності; 
б) негайноприпинитипроведеннявідповідноїслідчої (розшукової) дії, 
долучитискладеніпроцесуальнідокументи до 
матеріалівдосудовогорозслідування та надатиїх суду у випадкузвернення з 
обвинувальним актом, клопотанням про 
застосуванняпримусовихзаходіввиховногочимедичного характеру 
абоклопотанням про звільнення особи відкримінальноївідповідальності; 
в) негайноприпинитипроведеннявідповідної слідчої (розшукової) дії, 
долучитискладеніпроцесуальнідокументи до 
матеріалівдосудовогорозслідування та надатиїх суду у всіхвипадках, 
окрімвипадківзверненняізклопотанням про звільнення особи відкри-
мінальноївідповідальності; 
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г) провести відповіднуслідчу (розшукову) дію в повномуобсязі, 
долучитискладеніпроцесуальнідокументи до матеріалівдосу-
довогорозслідування та надатиїхоперативнимпідрозділам для 
проведеннянегласнихслідчих (розшукових) дій. 

 12. Назвіть слідчі (розшукові) дії, які здійснюються з обов'язковою 
участю понятих незалежно від застосування технічних засобів 
фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії: 
а) ексгумація трупа, освідування особи, 
обшукабоогляджитлачиіншоговолодіння особи; 
б)пред'явлення для впізнання, обшук особи; 
в)слідчийексперимент, обшукабоогляджитлачиіншоговолодіння особи, а 
такожобшук особи на розсудслідчого; 
г)обшукабоогляджитлачиіншоговолодіння особи, обшук особи. 

 13. З якого моменту особа набуває статуту підозрюваного? 
а) винесення постанови про визнання особи підозрюваним; 
б) пред'явленняобвинувачення; 
в) допиту особи як підозрюваного; 
г) коли особу повідомлено про підозру, або коли особа затримана за підозрою 
у вчиненнікримінальногоправопорушення. 

 14. Протягомякого строку особімає бути вручено повідомлення про 
підозру? 
а)не пізніше 2-х днів з моменту складанняповідомлення про підозру; 
б) не пізніше 2-х місяців з моменту складанняповідомлення про підозру; 
в) в день йогоскладення, а у випадкунеможливості такого вручення — у 
спосіб, передбачений КПК для      врученняповідомлень; 
г) не пізніше 10-ти днів з моменту складанняповідомлення про підозру. 

 15. Хтоуповноваженийскладатиповідомлення про підозру? 
а) прокурор, абослідчий за погодженням з прокурором; 
б) тількислідчий; 
в) тільки прокурор; 
г) слідчийсуддя. 

 16. Якщопід час досудовогорозслідування треба змінитиповідомлення 
про підозру, то слідчийабо прокурор: 
а) закриваєкримінальнепровадженнящодопевноїчастиниповідомлення про 
підозру, про щооголошуєпідозрюваному; 
б) складає та вручаєпідозрюваномуновееповідомлення про підозру; 
в) складаєновееповідомлення про підозру; 
г) виносить постанову про змінупідозри, про щооголошуєпідозрюваному. 

 17. Необхідноюумовоюзупиненнядосудовогорозслідування є: 
а)повідомленняособі про підозру; 
б)пред'явленняособіобвинувачення; 
в) закінчення строку досудовогорозслідування; 
г)обранняособізапобіжного заходу. 

 18. Підставою для зупиненнядосудовогорозслідування є: 
а) невстановлення особи, яка вчинила злочин; 
б) тяжка хвороба обвинуваченого; 
в) місцезнаходженняпідозрюваногоневідоме; 
г) наявнанеобхідністьвиконанняпроцесуальнихдій у межах 
міжнародногоспівробітництва. 

  
 
19. Кримінальнепровадженнязакривається судом: 
а) якщовстановленавідсутність у діянні складу 
кримінальногоправопорушення; 
б) якщовстановленавідсутністьподіїкримінальногоправопорушення; 
в) у зв'язкузізвільненням особи відкримінальноївідповідальності; 
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г) якщо не встановленідостатнідокази для доведеннявинуватості особи в суді і 
вичерпаніможливостіїхотримати. 

 20. Звільненнявідкримінальноївідповідальності за 
вчиненнякримінальногоправопорушенняздійснюється: 
а) слідчим; 
б) прокурором; 
в) слідчимсуддею; 
г) судом. 

 21. Яка ізпроцесуальнихдійможе бути здійсненою до внесеннявідомостей 
до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань? 
а) допит потерпілого; 
б) оглядмісцяподії; 
в) допит свідка; 
г) обшукмісцяподії. 

 22. Хтовизначаємісцепроведеннядосудовогорозслідування, у разі, 
якщомісцевчиненнякримінальногоправопорушенняневідоме? 
а) слідчий; 
б) керівник органу досудовогорозслідування; 
в) прокурор; 
г) слідчийсуддя. 

 23. Проведенняякоїслідчої (розшукової) діївимагаєпопере-
дньоговинесення постанови? 
а) слідчийексперимент; 
б)освідування особи; 
в)пред'явлення для впізнання; 
г) допит. 
 
 24. Яким є строк діїухвалислідчогосудді про дозвіл на 
обшукжитлачиіншоговолодіння особи? 
а) десять днів з дня постановленняухвали; 
б) один місяць з дня постановленняухвали; 
в) п'ятнадцятьднів з дня постановленняухвали; 
г) два місяці з дня постановленняухвали. 
 
 25. Яківідомості не включаються до зміступовістки про виклик? 
а) найменуваннякримінальногопровадження, в рамках 
якогоздійснюєтьсявиклик; 
б) процесуальний статус викликаної особи; 
в) наслідкинеприбуття особи за викликом; 
г) порядок і строки оскарженняповістки. 
 
 26. Відносноякої з перерахованихосіб не може бути внесено клопотання 
про здійснення приводу? 
а) потерпілий; 
б) свідок; 
в) підозрюваний; 
г) обвинувачений. 
 
 27. З яким документом слідчий, прокурор звертаються до слідчогосудді? 
а) постанова; 
б)повідомлення; 
в)подання; 
г)клопотання. 
 
 28. Проведенняякоїслідчої (розшукової) діївимагаєпоперенього 
одержанняухвалислідчогосудді? 
а)пред'явлення для впізнання у режимівідеоконференції; 
б)ексгумація трупа; 
в)обшук; 
г) одночасний допит двохчибільшевжедопитанихосіб. 
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 29. Якимпроцесуальним документом оформлюєтьсярішення про 
об'єднаннячивиділенняматеріалівдосудовогорозслідування? 
а) постановоюслідчого за погодженням з прокурором; 
б) постановоюслідчого; 
в)постановою прокурора; 
г) ухвалоюслідчогосудді. 
 
30. Якіслідчідії не можуть бути проведені при провадженнідізнання? 
а) слідчийексперимент; 
б) допит підозрюваного; 
в) допит обвинуваченого; 
г) негласніслідчі (розшукові) дії. 

 

Критерії оцінювання 

результатів відповідей на тестові завдання 

для проведення вхідного/вихідного та проміжного контролю знань 

курсантів 

до початку навчального стажування та перед його захистом 

 

Кількість  

правильних відповідей 

Оцінка 

за національною шкалою 

27-30 відмінно 

20-26 добре 

10-19 задовільно 

менше 10 незадовільно 

 

 

6. Зміст та порядок оформлення звітних матеріалів стажування 

6.1. Вести щоденник обліку проведеної роботи. В щоденнику курсант 

складає план роботи на кожний день. План роботи курсанта, який проходить 

стажування, складається з урахуванням програми стажування, оперативної 

обстановки і завдань, отриманих від керівника стажування. В щоденнику також 

відображаються результати роботи, проведення якої не планувалось. 

6.2. За 5 днів до закінчення стажування курсанти складають звіт про 

проходження стажування. Звіт складається обсягом до 10-ти сторінок. В ньому 

необхідно вказати: назву ВП; підсумки виконання програми стажування (що 

конкретно зроблено, що вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично тощо); 

думки про результати стажування; висновки щодо позитивних моментів 

організації та проходження стажування; труднощі і недоліки, які виникали у 

період стажування, недостатність знань, отриманих під час навчання; 

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення організації 

стажування в ГУНП. До звіту можуть додаватися плани, схеми, копії 

документів, фотокартки тощо. 

Звіт підписується курсантом, погоджується з керівником стажування і 

затверджується начальником ВП. Підпис начальника засвідчується гербовою 

печаткою. 
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6.3.  Після закінчення стажування курсанти подають до ОДУВС такі 

документи: 

- індивідуальний план стажування (додаток 3), щоденник стажування, 

характеристика, підписана начальником ВП та засвідчена гербовою печаткою, 

звіт за результатами проходження стажування. 

6.4.Результати проходження стажування оцінюються комісіями з 

урахуванням попереднього вивчення звітних матеріалів, висновків керівників 

ГУНП, у яких проводилося стажування, доповідей курсантів та їх відповідей на 

поставлені запитання. До складу комісії включаються керівники та досвідчені 

працівники ГУНП, фахівці галузевих служб та викладачі відповідних кафедр 

ОДУВС за напрямом та спеціалізацією. 

6.5. Курсанту, який не виконав програму стажування, отримав негативний 

висновок про якість його відпрацювання або незадовільну оцінку під час 

захисту стажування керівником ОДУВС, може бути надано право повторного 

його проходження в ГУНП, за місцем дислокації університету, під час 

канікулярної відпустки. Після повторного проходження стажування 

здійснюєтьсяйого захист. У разі повторного невиконання програми стажування, 

отримання негативного висновку про якість його відпрацювання або 

незадовільної оцінки під час захисту стажування, курсант відраховується з 

університету у встановленому порядку. 

Курсанти, які отримали незадовільні оцінки за результатами захисту 

стажування, до складання державних екзаменів не допускаються як такі, що не  

виконали всі  вимоги навчального плану. 

Методичні поради щодо проходження практики. 

З метою успішного проведення практики курсант зобов’язаний: 

1. Під час підготовки до практики вивчити програму практики. 

2. Після прибуття на місце проходження практики: 

- відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та 

доповісти про завдання та програму стажування; 

- вивчити план роботи, завдання, які стоять перед ГУНП, 

підрозділом, розпорядок дня, познайомитися з особовим складом підрозділу; 

3. У ході практики: 

- чітко спланувати свою роботу; 

- ретельно та якісно проводити кожен із заходів, сумлінно 

виконувати всі службові доручення; 

- щоденно вести облік проведених заходів; 

- бути бездоганним в своїй поведінці, взірцем високої 

дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю курсанта. 

 

ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАЖУВАННЯ 

1.  Після закінчення стажування результати його проходження 

розглядаються на оперативних нарадах в управліннях, відділах, слідчих 

відділеннях  за участю керівників галузевих служб та безпосередніх керівників 

стажування. 

2.  Після завершеннястажування курсанти мають подати такі документи: 
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- індивідуальний план стажування; 

- щоденник стажування; 

- звіт за результатами стажування; 

- характеристику. 

3. Стажування курсантів оцінюється на підставі рішення оперативної 

наради управлінь, відділів, слідчих відділень, звітних матеріалів, наданих 

курсантом, а також висновків викладача-керівника стажування, які подані в 

характеристиці курсанта, який проходить стажування. Комісія із захисту 

стажування призначається наказом ректора ОДУВС у складі представників 

керівництва факультету, науково-педагогічного складу кафедри, які 

забезпечували стажування, практичних працівників Національної поліції 

України.  

4.  Результати проходження та захисту стажування відображаються в 

атестаціях курсантів і враховуються під час вирішення питань щодо доцільності 

їх призначення на ту чи іншу посаду. 

5. Загальні підсумки стажування та його захисту, заходи щодо його 

вдосконалення обговорюються на засіданні кафедри, яка забезпечує його 

проведення та на Вченій раді університету. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КВЕСТУ 

«ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ» 

 

Тривалість - 2 години. 

Місце проведення - навчальна аудиторія. 

Мета - сформувати тактико-психологічні навички проведення допиту. 

Навчитися застосовувати правомірні методи психологічного впливу під час 

допиту. На практиці відпрацювати засоби виявлення неправдивих показів і 

маніпуляцій за вербальними та невербальними ознаками. 

Методи: виконання практичних завдань, пояснення, демонстрація, бесіда, 

дискусія. 

Обладнання: проектор, екран, комп'ютер, відеокамера. 

У ході проведення квесту курсантами відпрацьовуються практичні 

навички підготовки та провадження допиту неповнолітніх, застосування 

відеозапису для фіксації ходу і результатів допиту. У формі квесту курсанти 

відпрацьовують тактико-психологічні прийоми провадження допиту і 

формування показів. 

 

Вступ 

Допит – це слідчадіязмістом якої є одержання показань від особи, яка 

володіє відомостями, що мають значення у кримінальному провадженні. 

Це найпоширеніша, але і найскладнішаслідчадія. Крім того, допит –це 

найбільш психологізована процесуальна дія, пов'язана з особистісними 

особливостями допитуваного і слідчого, з психічною взаємодією між ними. 

Слідчому нерідко протистоїть людина, яка не бажає говорити правду або 

взагалі давати показання. При цьому, помилятися і викривляти факти може і 
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щиро прагнучий повідомити всевідоме йому з конкретного кримінального 

провадження. 

Саме тому, слідчому вкрай необхідна психологічна компетентність під 

час здійснення допиту. 

Центральними психологічними проблемами допиту є: 

* Діагностика істинності показань; 

* Система прийомів правомірного психологічного впливу з метою 

отримання правдивих показань; 

* Способи викриття неправдивих свідчень. 

 

Для того щоб успішно провести допит, слідчий повинен чітко уявляти 

собі, яку інформацію і за допомогою яких прийомів і засобів він має 

наміротримати. В тому числі і за допомогою методів психологічного впливу, а 

також за допомогою методів розпізнавання маніпуляцій та брехні за 

вербальними та невербальними ознаками.Давайте згадаємо основні тактико-

психологічні моменти, що стосуються допита: 

Етапи побудови допиту 

1. Підготовчий 

2. Встановлення психологічного контакту 

3. Вільна розповідь 

4. Безпосередньо допит з постановкою запитань 

5. Завершення допиту 

6. Ознайомлення допитуваного з протоколом, звуко- чи відеозаписом 

показань. 

7. Психологічний аналіз і оцінка результатів допиту 

 

Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

1. Допит малолітньої (до 14 років) або неповнолітньої (з 14 до 18 років) 

особи проводиться у присутності законного представника, педагога або 

психолога, а за необхідності - лікаря. 

2. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися 

без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години на день. 

3. Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз'яснюється 

обов'язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо 

неправдиві показання. 

4. До початка допиту неповнолітнім особам та їх представникам, 

роз'яснюється їхній обов'язок бути присутніми при допиті, а також право 

заперечувати проти запитань та ставити запитання. 

5. Як законні представники до участі в допиті можуть бути залучені 

батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, 

інші повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів 

опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких 

перебуває неповнолітній. 
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Допит свідка і потерпілого 

• діагностика і оцінка стану психофізіологічних, пізнавальних процесів, 

пам'яті, рівня і характерних особливостей мислення; 

• вибір і застосування психологічних методів активізації пам'яті, 

стимулювання мислення, відновлення асоціативних зв'язків; 

• психологічний аналіз поведінки потерпілого до, в момент і після 

вчинення злочину; 

• психологічна діагностика особистісних особливостей потерпілого: 

соціальної спрямованості, переконань і т.д 

• діагностика ставлення потерпілого до події злочину, осіб, яка його 

вчинила, його наслідків; 

• оперативний аналіз і оцінка невербальних реакцій потерпілого і свідка, 

особливо при діалоговому етапі допиту; 

• застосування спеціальних психологічних прийомів розпізнавання і 

подолання умисного спотворення фактів. 

 

Допит підозрюваного і обвинуваченого 

• діагностика конфліктної ситуації допиту, психологічний аналіз форми 

психологічного захисту особи і використовуваних їм методів, попереднє 

планування тактики допиту; 

• психологічний аналіз і оцінка ставлення особи до події злочину, його 

наслідків, своєї ролі в ньому, ставлення до потерпілого, слідчого; 

• психологічний аналіз і оцінка основних особистісних характеристик: 

загальної та соціальної спрямованості, ціннісних орієнтацій, установок, 

мотивів, поглядів, переконань; 

• вибір лінії поведінки, комунікативної позиції, засобів і методів 

психологічного впливу, нейтралізації психологічної протидії; 

• оперативний аналіз і оцінка невербальних реакцій, особливо при 

діалоговій формі допиту; 

• використання спеціальних психологічних прийомів для діагностики і 

подолання брехні, заперечування, спроб ввести в оману тощо. 

 

Елементи встановлення психологічного контакту 

• 1. Поінформованість про справи допитуємого і розуміння хвилюючих 

його проблем.  

• 2. Сприяння неупередженому ставлення і довірі допитуємого.  

• 3. Вміння вислухати допитуємого, особливо у тих випадках, коли йому 

необхідно "виговоритися", пояснити свої мотиви. 

• 4. Звернення до емоцій, логіки мислення і оцінки свідчень 

допитуємого. Пропозиція співпраці 

• 5. Використання особистих якостей допитуємого (н-д: честолюбства, 

хвалькуватості тощо). 
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До правомірних прийомiв психологічного впливу на допитуваного 

належать: (завдання курсантам – навести приклади) 

1. Використання психологічних особливостей особистостi допитуваного  

2. Особистi спостереження за допитуваним  

3. Використання стану емоцiйної напруженості  

4. Використання ефекту раптовості  

5. «Припущення легенди»  

6. Прийом «Вiльної розповiдi»  

7. Максимальна деталiзацiя свiдчень  

8. Послiдовнiсть пред’явлення доказiв  

9. Пред’явлення контрдоказiв  

10. Поєднання форсованого (прискореного) та уповiльненого темпiв 

допиту 

 

Запитання, заплановані для постановки на допиті, повинні 

відповідати таким вимогам: 

1) запитання повинні бути точними, ясними, конкретними і короткими; 

2) запитання не повинні містити твердження і оцінки з боку слідчого; 

3) запитання формулюються так, щоб на них були отримані певні і 

недвозначні відповіді; 

4) запитання не повинні містити в собі підказок на певну відповідь; 

5) кожне запитання має бути логічно окремим; 

6) запитання не повинні бути спрямовані на заплутування допитуваного; 

7) запитання не повинні принижувати чи ображати допитувану особу. 

8) запитання непрямого і прямого навіювання, а також запитання, які 

мають у собі обманний зміст, заборонені в діяльності слідчого. 

 

Психологічний аналіз і оцінка результатів допиту 

• Всі спостерігаємі в процесі допиту невербальні прояви (жести, міміка, 

пантоміміка, мимовільні висловлювання, фізіологічні реакції) повинні бути 

піддані ретельному аналізу в сукупності із зафіксованими фактами. 

• Необхідно провести аналіз і оцінку відомостей про особистость 

допитуваного, що були отримані в ході розглянутих стадій допиту 

Таким чином, допит – це складний акт комунiкативної взаємодiї, за якої 

професiйна майстернiсть спiвробiтника значною мiрою зумовлена не тiльки 

рiвнем його професiйної пiготовки та досвiдом роботи, а й наявнiстю певних 

психологiчних здiбностей до цього виду дiяльностi.  

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ (ФАБУЛА): 

Дівчина 14 років влітку відпочивала у бабусі. Одного разу, вона знайшла 

свою сусідку на подвір’ї мертвою біля залізного корита. Труп сусідської бабусі 

лежав головою вниз, на животі. Виднілася рана на правому виску. Дівчина 

викликала поліцію. Окрім неї ніхто нічого не бачив і не чув. Дівчина лише 

пригадала, що бачила від’їзджаючий від подвір’я легковий автомобіль, але ні 

марку, ні колір пригадати не може. Крім того, через тиждень після першого 
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допиту вона згадала, що у кориті, біля якого знайшла сусідку, вона бачила 

якийсь крупний камінь. Слідчий знайшов камінь на місці події та відправив 

його на експертизу. Експертиза встановила, що камінь був знаряддям вбивства.  

Завдання:спочатку взяти пояснення у якості непрямого свідка та 

допомогти дівчині-підлітку (з урахуванням психологічних особливостей її віку, 

темпераменту і характеру) відновити у пам’яті можливі додаткові свідчення, які 

допомогли б слідству. Після виявлення певних суперечностей у 

пояснювальному свідченні, допитати дівчину у якості підозрюваної. 

І. При підготовці до поліцейського квесту курсантам необхідно звернути 

увагу на наступні аспекти: 

1) виробництво допиту вимагає попередньої підготовки, насамперед, 

необхідно визначити обставини, які підлягають доведенню. Для цього 

необхідно співвіднести перелік обставин, які підлягають доказуванню, що 

містяться у КПК України, з правовою нормою Особливої частини КК. Для 

з'ясування змісту події необхідно повністю розкрити сутність складу злочину, 

використовуючи раніше отримані знання з курсу «Кримінальне право», а також 

судову практику; 

2) підготовка до допиту включає кілька елементів: 

 1. Аналіз вихідних даних і визначення предмета допиту.  

2. Вивчення особистості допитуваного.  

3. Визначення часу допиту.  

4. Вибір способу виклику особи на допит.  

5. Вибір місця допиту.  

6. Запрошення осіб, чия участь у допиті необхідна.  

7. Складання плану допиту. 

II. Скласти план допиту. 

Курсантам необхідно звернути увагу на наступні аспекти: 

1) доцільно скласти план допиту в довільній формі, в якому вказати 

розгорнутий перелік обставин, що підлягають доказуванню, звернувши 

особливу увагу на статті КПК, в плані необхідно привести формулювання 

основних питань, які повинні бути задані в ході допиту; 

2) якщо допит проводиться із застосуванням відеозапису, то доцільно 

скласти план-сценарій, на основі бланку протоколу даної слідчої дії із 

зазначенням у ньому необхідних реплік; 

3) планування допиту передбачає прогнозування можливих реакцій 

допитуваного на той чи інший доказ та можливі зміни лінії поведінки слідчого 

в процесі допиту; 

4) до письмового плану включити не тільки перелік обставин, що 

підлягають з'ясуванню, а й послідовність їх з'ясування, дані, на яких 

ґрунтується постановка тих чи інших запитань, фрагменти матеріалів 

провадження з певними відомостями тощо; 

5) класифікація запитань, які ставляться при допитах, визначається їх 

цільовим призначенням. Вони поділяються на основні, доповнюючі, 

уточнюючі, нагадуючі, контрольні і спрямовані на з'ясування: основні — 

головних відомостей у провадженні; доповнюючі — фактів, пропущених 
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допитуваним у вільній розповіді; уточнюючі — обставин, спрямованих на 

найповніше та найточніше з'ясування питань, що мають значення для 

провадження (наприклад, уточнюючі питання можуть бути про марку машини, 

її колір, номер, ознаки, прикмети осіб, тощо); нагадуючі — фактів чи подій, 

забутих допитуваним, найчастіше вони стосуються подій пори року, дат в 

особистому житті допитуваного та інших моментів, які дозволяють йому 

пригадати факти, що цікавлять слідчого (психологічною основою цих запитань 

є збудження асоціативних зв'язків, що сприяють кращому пригадуванню 

забутого); контрольні — на перевірку (контроль) даних, що повідомляються, 

з'ясування джерел одержання фактів свідком, співставлення з фактами, точно 

встановленими в кримінальному провадженні. 

Курсанти повинні принести на захист стажування: 

1) підручник з криміналістики; 

2) кримінальний процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс; 

3) бланки протоколів допиту свідка, підозрюваного; 

4) білі аркуші; 

5) плани допиту свідка, підозрюваного. 

 

Хід проведення квесту 

І. Виконання завдань: 

Завдання: спочатку взяти пояснення у якості непрямого свідка.Після 

виявлення певних суперечностей у пояснювальному свідченні, допитати 

дівчину у якості підозрюваної із застосуванням відеозапису. Для виконання 

даного завдання призначаються курсант-слідчий, який проводить допит та 

курсант-свідок (підозрюваний). А також призначаються ті, хто має бути 

присутнім при допиті неповнолітніх. 

Курсантам необхідно звернути увагу на наступні аспекти: 

 при виробництві допиту необхідно дотримуватися процесуальних 

положень, передбачених ст. КПК України; 

 при допиті необхідно дотримуватися хронології подій, уникати 

навідних питань; 

 при першій згадці основних дійових осіб необхідно з'ясовувати 

прикмети їх зовнішності, з дотриманням правил складання суб'єктивного 

словесного портрету; 

 опис дій має бути персоніфікованим, тобто необхідно з'ясувати, хто 

саме з осіб брав участь і які саме дії вчинив. 

Після закінчення допиту проводиться перегляд відеозапису і розбір 

допущених процесуальних, тактичних і психологічних помилок. 

III. Скласти (курсантам, котрі проводили допит) протоколи допиту. 

• 2 Методичні рекомендації щодо складання протоколу допиту: 

Запис показань у протокол здійснюється за трьома варіантами: 

паралельно з даванням показань; після закінчення давання показань; за 

окремими епізодами, щоб записувати показання в ході допиту. Кожний із 

варіантів має позитивні і негативні сторони. 
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Положення, що гарантують найбільш правильну і точну фіксацію 

показань, зводяться до такого: 

1) показання записують від першої особи і по можливості дослівно; 

2) поставлені запитання та відповіді на них у разі необхідності 

записуються дослівно; 

3) на прохання допитуваного йому надається можливість власноручно 

викласти показання, про що в протоколі слідчий робить відмітку; 

4) протокол не може бути стилізованим, а повинен точно фіксувати 

вирази, які вживає допитуваний; 

5) протокол підписують допитуваний, слідчий та інші особи, присутні на 

допиті. 

Протокол допиту повинен містити усі необхідні процесуальні моменти (н-

д: відмітку про роз'яснення допитуваному свідоцького імунітету; відмітку про 

роз'яснення допитуваному у вчиненні якого злочину його підозрюють та про 

його право на захист; відомості про перекладача, експерта, захисника, педагога, 

батьків або законних представників неповнолітнього). 

У процесі допиту свідок або підозрюваний може виконати за власним 

бажанням чи за пропозицією слідчого схеми, креслення, малюнки, плани, що 

пояснюють його показання. Вони повинні бути засвідчені підписами 

допитуваного і слідчого. 

При допиті підозрюваного, обвинуваченого можуть застосовуватися 

звуко-, кіно-, відеозапис. У протоколі допиту підозрюваного, обвинуваченого 

необхідно зафіксувати технічні дані застосовуваних засобів криміналістичної 

техніки. Необхідно зафіксувати також у протоколі умови, за яких 

застосовувалися відповідні засоби криміналістичної техніки. До протокола 

допиту підозрюваного, обвинуваченого можуть бути додані фотографії, звуко-, 

відео-, кінозаписи, плани, схеми та інші матеріали, що пояснюють його зміст. 

Точність записів показань підозрюваного, обвинуваченого перевіряє 

слідчий. Будь-які неточності слідчий виправляє тільки за узгодженням з 

допитуваним підозрюваним, обвинуваченим. У вказаному місці має обов'язково 

бути підпис допитуваного і його захисника. Проте бажано таких виправлень не 

допускати. Якщо ж виправлення є, їх потрібно оговорити окремим поясненням. 

Доцільно, щоб це зробила власноручно допитувана особа. Літературна обробка, 

редагування показань підозрюваного, обвинуваченого неможлива. При допиті 

слідчий записує показання підозрюваного, обвинуваченого в тій послідовності, 

в якій він їх розповідає і в повному обсязі, а вже потім фіксує в протоколі свої 

запитання і відповіді на них. 

Досвідчені слідчі досить часто з тактичних міркувань, коли підозрюваний 

або обвинувачений заперечує свою причетність до вчинення злочину, 

записують процес їх допиту у формі "запитання - відповіді". Протокол допиту 

підозрюваного, обвинуваченого доцільно складати не тоді, коли допит 

закінчено, як це рекомендують окремі криміналісти, а в процесі допиту. 

IV. Підведення підсумків поліцейського квесту. 

V. Курсантам завчасно здати викладачеві для перевірки та оцінювання: 

а) плани допиту; 
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б) протоколи допиту. 

Підсумковий результат вивчення теми: 

Курсанти отримують оцінки за: 

1) якісно складені: а) плани допиту; б) протоколи допиту. 

2) якісно проведений допит як з криміналістичної, так і з психологічної 

точки зору. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри  

кримінального процесу 

факультету № 3 

підполковник поліції      І.М. Добруцький 

____________ 2018 року 
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Додаток  1 
 

ВКЛАДИШ 

 

до посвідчення особи № _____________ 

 

Курсант 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                        (звання, прізвище, ім’я, по батькові ) 

_____________________________________________________________________________ 

Особою, яка проходить стажування на посаді 

__________________________________________________________________ 
(назва посади, органу, підрозділу внутрішніх справ ) 
__________________________________________________________________ 

 

Дійсний до _______   __________________ 20___ року. 

 

при пред’явленні посвідчення особи. 

 

Керівник кадрового підрозділу ВП 

 

__________________________   _______________    ___________________ 
(посада, звання)                                                   (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 

 

______________________ 

                (дата) 

 

М.П. 
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Додаток  2 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник ВП 

                                                                                 

________________________ 
(посада) 

_________________________________ 

                                                                                                                                          

(звання) 

_________________________________ 

                                                                                                                           

(підпис, прізвище, ініціали) 

М.П. 

_______________ 
(дата) 

 

ЗВІТ 

за результатами проведення стажування 

____________________________________________________________________ 
(назва ВНЗ, найменування університету (факультету), 

________________________________________________________________________________________________                                            

                           № групи, посада, звання, прізвище, ініціали курсанта, зміст) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Курсант  

__________________         _________________           _____________________ 
(звання)                                                   (підпис)                                               (ініціали, прізвище) 

_____________________ 

             (дата) 

 

Безпосередній керівник стажування 

__________________        __________________          _____________________ 
         (посада, звання)                                         (підпис)                                                (ініціали, прізвище) 

_____________________ 

            (дата) 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник підрозділу, в якому курсант  

проходив стажування 

__________________          __________________         _____________________ 
(посада, звання)                                          (підпис)                                           (ініціали, прізвище) 

__________________ 
                      (дата) 
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Додаток  3 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Завідувач кафедри  

      _________________________________ 
       (посада) 

      _________________________________ 
                                (звання) 

      _________________________________ 
      (підпис)              (ініціали, прізвище) 

      _________ 
            (дата) 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

проходження стажування ___________________________________________ 
                                                          (звання, П.І.Б.) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування навчального підрозділу) 

Термін проходження стажування з ______20___ по ______ 20___  

 

№ 

з/п 

 

 

Заплановані заходи 

 

 

Примітка  

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

Курсант 

_________________                    ________________              ________________ 
             (звання)                                                (підпис)                                         (П.І.Б.) 

_________________ 

           (дата) 
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Додаток 4 

ПРОТОКОЛ 

допиту свідка 

Місто (сел.)________________                                                        «___»________20 ___ року 

 

Допит розпочато о «____» год. «____» хв. 

Допит закінчено  о «____» год. «____» хв. 

 

________________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань за № ___________  від «____» ________20__ року у приміщенні 

_____________________________________________________________________________________

_  

в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не 

розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис) 

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх 

використання: 

_________________________________________________________________________ 

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються  

________________________________________________________________________________ 

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________,  з дотриманням вимог статей 65, 66, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, 

допитав як свідка: 

1. Прізвище, ім’я та по батькові 

_______________________________________________________________________________ 

2. Дата та місце народження _______________________________________________________ 

3. Національність_____________________________4. Громадянство______________________ 

5. Освіта ________________________________________________________________________ 

6. Місце роботи (навчання) __________________________________________ 

7. Рід заняття та посада_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Місце проживання (реєстрації) ________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Судимість ____________________________________________________________________ 

10. Чи являється депутатом (якої Ради)______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

11. Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Свідку роз’яснено, що його викликано для дачі показань у кримінальному провадженні 

_____________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

(вказати у зв’язку з чим та в якому провадженні він допитується) 

 

Свідкові ____________________ роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те,  

                             (П.І.Б.) 

що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 

сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом _________________________ 

                     (підпис) 

Свідкові ___________________ роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про свободу 

                             (П.І.Б.) 

від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї. 

_______________________ 

                                                                                                                       (підпис) 

Свідкові ____________________ роз’яснено порядок проведення допиту та його 

                               (П.І.Б.) 

права та обов’язки, передбачені ст. 66 КПК України, згідно з якою: 

1. Свідок має право: 

1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується; 

2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій 

правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 

50 Кримінального процесуального кодексу України (а саме: 1) свідоцтвом про право на зайняття 

адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги); 

3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що 

можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи 

членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно 

з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню (а саме – не можуть бути 

допитані як свідки: 1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному 

провадженні − про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи 

захисника; 2) адвокати − про відомості, які становлять адвокатську таємницю; 3) нотаріуси − 

про відомості, які становлять нотаріальну таємницю; 4) медичні працівники та інші особи, яким 

у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне 

обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи − про відомості, 

які становлять лікарську таємницю; 5) священнослужителі − про відомості, одержані ними на 

сповіді віруючих; 6) журналісти − про відомості, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 7) 

професійні судді, народні засідателі та присяжні − про обставини обговорення в нарадчій 

кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків 

кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

ухвали; 8) особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному 

провадженні, − про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні 

угоди про примирення; 9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, − щодо дійсних даних про їх 

особи; 10) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи 

безпеки, − щодо цих даних. Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки (та мають право 

відмовитися давати показання) особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а 

також працівники дипломатичних представництв − без згоди представника дипломатичної 

установи); 

4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися 

допомогою перекладача; 
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5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли 

показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в 

пам’яті; 

6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань; 

7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього 

змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження; 

8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; 

9) заявляти відвід перекладачу. 

2. Свідок зобов’язаний: 

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 

2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду; 

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо 

стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків. 

3. Особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування 

як понятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов’язана на вимогу слідчого, прокурора не 

розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії. 

Крім того, згідно з частиною 7 статті 224 Кримінального процесуального кодексу України 

за бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За 

письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання. 

 _______________________________ 

                (підпис) 

 

Свідка _____________________ у відповідності до ст. 67 попереджено про  

                                       (П.І.Б.) 

кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (Завідомо неправдиве показання) 

та ст. 385 КК України (Відмова свідка від давання показань)    

____________________ 

                                                                                                                                       (підпис) 

Ознайомившись із своїми правами, свідок заявив, що бажає давати показання 

___________________ мовою та викладати їх _______________________________________. 

(вказати мову)    (під запис або власноручно) 

Послуг перекладача ________________________________. 

(потребує, не потребує) 

Під час давання показань користуватися правовою допомогою адвоката 

_____________________________. 

(бажає, не бажає)  

 

По суті поставлених запитань свідок _______________________________ дав наступні 

показання: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Показання зафіксовані на носії інформації 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації) 

які додаються до даного протоколу. 

За результатами фіксування допиту технічними засобами від учасників процесуальної дії 

клопотання про внесення тексту показань до протоколу допиту 

________________________________________. 

          (надходили, не надходили) 

Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу, 

а саме ________________________________________________________________. 

(надання письмового протоколу, перегляд або прослуховування носіїв інформації у випадку 

застосування технічних засобів фіксації) 

Ознайомившись із текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії клопотання 

про внесення до нього змін, доповнень і зауважень 

_______________________________________________________________________________. 

(не надходили; якщо надійшли, вказати, що саме) 
 

Свідок ________________________________  /_________________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)   (підпис) 
 

Учасники ____________________________ ____  /_________________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)   (підпис) 

 ________________________________  /_________________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)   (підпис) 

Допитав: 

______________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали) 

 

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв’язку з _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

(вказати причини такої відмови з боку свідка або іншого учасника процесуальної дії) 

 

Свідок _________________________________  /_________________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)                 (підпис) 

Захисник __________________________________  /_________________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)                           (підпис) 

 

Поняті (у разі відсутності захисника): 

1. ____________________________________________         /___________________/ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)                             (підпис) 

2. ____________________________________________         /___________________/ 
    (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)                              (підпис) 

_____________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали) 
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Додаток 5 

ПРОТОКОЛ 

допиту підозрюваного 

 

Місто (сел.)________________                                                       «___»________20 ___ року 

 

Допит розпочато о «____» год. «____» хв. 

Допит закінчено  о «____» год. «____» хв. 

 

_______________________________________________________________________________, 

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань за № ___________  від «____» ________20__ року, у приміщенні 

___________________________________________________ в присутності осіб, яким роз’яснені 

вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної 

процесуальної дії: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис) 

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх 

використання: _________________________________________________________________ 

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються  

________________________________________________________________________________ 

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________,  з дотриманням вимог статей 42, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитав 

як підозрюваного: 

1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________ 

2. Дата та місце народження _______________________________________________________ 

3. Національність____________________________4. Громадянство_______________________ 

5. Освіта ________________________________________________________________________ 

6. Місце роботи (навчання) ________________________________________________________ 

7. Рід заняття та посада_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Місце проживання (реєстрації) ________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Судимість ____________________________________________________________________ 

10. Чи являється депутатом (якої Ради)___________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Підозрюваному роз’яснено, що його викликано для дачі показань у кримінальному 

провадженні №________________ у зв’язку з учиненням ним кримінального правопорушення 

_________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

(вказати у зв’язку з чим та в якому провадженні він допитується та у вчиненні якого 

кримінального правопорушення його підозрюють) 

 

Підозрюваному _______________ роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те,  

                                                (П.І.Б.) 

що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 

сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом________________________ 

(підпис) 

Підозрюваному_____________________ роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про  

                                                       (П.І.Б.) 

свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї , а також ст. 

20 КПК України про право на захист __________________________. 

                                                                                                        (підпис) 

Підозрюваному ___________________ роз’яснено порядок проведення допиту, його 

                                                      (П.І.Б.) 

права та обов’язки, передбачені ст. 42 КПК України, а також вручено Пам’ятку про його 

процесуальні права та обов’язки  ____________________. 

                                                                          (підпис) 

Права та обов’язки, а також порядок проведення допиту мені роз’яснені та зрозумілі. 

Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного мені вручена «___» 

_____ 20___ року. 

                                                Підозрюваний: __________________________________________ 

                                                                                   (прізвище, ініціали, підпис підозрюваного) 

 

Ознайомившись із своїми правами, підозрюваний заявив, що давати показання та 

відповідати на показання він _______________________________._______________________ 

                            (погоджується, відмовляється) 

Під час проведення допиту _________________ бажання на участь захисника _____________. 

(виявив, не виявив)                                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

Показання бажає давати ___________ мовою та викладати їх ___________________________. 

                                           (вказати мову)                                                          (під запис або 

власноручно) 

Послуг перекладача ____________________________________. 

                                                        (потребує, не потребує) 

Підозрюваний: __________________________________________ 

                                                                                                  (прізвище, ініціали, підпис 

підозрюваного) 

По суті поставлених запитань підозрюваний _________________________ дав наступні 

показання: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального 

провадження) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Показання зафіксовані на носії інформації ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації) 

які, додаються до даного протоколу. 

За результатами фіксування допиту технічними засобами від учасників процесуальної дії 

клопотання про внесення тексту показань до протоколу допиту 

_______________________________________________________________________________. 

          (надходили, не надходили) 

Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу, 

а саме ________________________________________________________________. 

(надання письмового протоколу, перегляд або прослуховування носіїв інформації у випадку 

застосування технічних засобів фіксації) 

Після ознайомлення з текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії 

клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень 

_______________________________________________________________________________. 

(не надходили; якщо надійшли, вказати, що саме) 

 

Підозрюваний ________________________________  /________________/ 

       (прізвище, ім’я, по батькові)                (підпис) 

 

Захисник ______________________________  /________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)   (підпис) 
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Учасники _______________________________  /___________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)             (підпис) 

 

Допитав: 

________________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали) 

 

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв’язку з ______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

(вказати причини такої відмови з боку підозрюваного або іншого учасника процесуальної дії) 

 

Підозрюваний _____________________________  /________________/ 

        (прізвище, ім’я, по батькові)             (підпис) 

Захисник ___________________________________  /___________________/ 

   (прізвище, ім’я, по батькові)                           (підпис) 

 

Поняті (у разі відсутності захисника): 

3. ____________________________________________________         /____________/ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)                           (підпис) 

4. __________________________________________________         /____________/ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)                       (підпис) 

 

________________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали) 
 

 


