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1.Загальнi положення. 

Стажування в органах Національної поліції є складовою частиною 

навчально-виховного процесу i забезпечує подальше закріплення одержаних 

теоретичних  знань,  формує   професiйнi навички слухачів при розслiдуваннi 

кримiнальних правопорушень та організації роботи слідчих підрозділів. 

Стажування є завершальним етапом підготовки майбутніх фахівців для здобуття 

певного освітнього ступеня згідно з 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 плану ОДУВС, 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") слухачі магістратури 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 слухачі. 

2.2. Керівник університету для організації стажування видає наказ, яким 

визначає орган і територіальні підрозділи органів поліції, до яких буде 

направлено слухачів, 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 слухачів за 

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

забезпечує контроль за її проходженням. 

2.4. Під час проходження стажування слухачі підпорядковуються 

начальникові ВП ГУНП, у розпорядження якого вони направлені. 

2.5. ОДУВС забезпечує: 

2.5.1. Своєчасне прибуття слухачів для проходження стажування до ГУНП. 

2.5.2. Розроблення навчально-методичного забезпечення матеріалів для 

проведення стажування, методичних рекомендацій для керівників стажування та 

програми стажування слухачів. 

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

стажування) ВП про строки проведення стажування та кількісний склад слухачів, 

які проходять стажування, направлення переліку питань для проведення 

вхідного/вихідного та проміжного контролів знань. 

2.5.4. Проведення інструктажів із слухачами, які направляються для 

проходження стажування. 

2.5.5. Надання слухачам програми проходження стажування, методичних 

рекомендацій щодо проходження стажування у ВП. 

2.5.6. Організаційні заходи перед виїздом слухачів на стажування і 

здійснення контролю за прибуттям слухачів 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 

слухачами у ВП 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 слухачів, 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) слухачами. 

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 слухачів, які прибувають на стажування, створити належні умови 

для його проведення. 

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 
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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 слухачів 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 

слухачів під час проходження стажування. 

2.7.8. Припинити проходження стажування та відрядити слухача 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 слухачів 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 слухачі 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 слухачів особовому складу підрозділу, роз'яснити їх 

правовий статус. 

2.8.4. Провести інструктажі з слухачами, 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 слухачами. 

2.8.6. Забезпечити слухачів 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 слухачів час 

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

тиждень). 

2.8.8. Організувати своєчасне оформлення і видачу слухачам 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 

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

передбачених програмою стажування, готувати пропозиції щодо її 

вдосконалення. 

2.8.10. Контролювати виконання вимог програми стажування слухачами, 

індивідуальних планів стажування в повному обсязі. 

2.8.11. Затверджувати характеристики на слухачів. 

2.9. На безпосередніх керівників стажування  покладаються обов'язки: 
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2.9.1. Ознайомити слухачів 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 слухачів навичок і вмінь,  необхідних для успішного 

виконання поставлених завдань. 

2.9.3. Вести щоденний облік та давати оцінку роботі слухачів, контролювати 

виконання останніми індивідуального плану проходження стажування, 

дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо. 

2.9.4. Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості слухачів, 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 слухачів, 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 слухача 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. Слухачі 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 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. Слухачі мають право: 

2.11.1. Ознайомлюватися з усіма службовими документами в обсязі завдань, 

визначених програмою стажування та індивідуальними планами проходження 
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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 слухачі повинні: 

  

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З організацією роботи, структурою 

територіального органу поліції, в 

якому слухач 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. 

4. З процесуальними i 

непроцесуальними формами 

взаємодiї слiдчого з оперативними 

підрозділами. 

 

Ознайомитись з порядком та 

процесуальними підставами 

взаємодії з оперативними 

підрозділами. 

Вивчити практику сприяння 

оперативних служб у виконаннi 

слiдчим процесуальних дiй. 

Ознайомитись з органiзацiєю 

взаємного iнформування слiдчих та 

оперативних підрозділів  про 

обставини справи, якi мають 

значення для розслідування злочинів, 

що  виявлені як пiд час  виконання  

слiдчих (розшукових) дiй, так  i при 

проведенні оперативно-розшукових 

заходiв. 
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5. Ознайомитись з організаційно-

розпорядчою діяльністю (прийняття 

участі у нарадах керівництва, 

колегіях, зборах; проведення 

інструктажу особового складу; 

управління силами та засобами 

поліції); 

 

Взяти участь у нарадах, інструктажах 

 

6 Ознайомитись з реалізацією 

загальних функцій управління в 

поліції (аналітична робота; 

прогнозування оперативної 

обстановки на території 

обслуговування; планування; 

управління силами та засобами ОВС) 

Ознайомитись з діяльністю відділів 

(секторів) аналітичного забезпечення 

та організації роботи.  

7 Ознайомитись з основними 

напрямками діяльності відділів 

кадрового забезпечення зокрема 

(підбір, підготовка, розподіл, 

перепідготовка кадрів; стан 

соціального та правового захисту 

працівників поліції; проведення 

атестацій персоналу; звільнення з 

поліції). 

 

Ознайомитись з діяльністю відділів 

(секторів) кадрового забезпечення. 

8. З порядком внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та порядком контролю 

за правильною кваліфікацією 

вчинених протиправних дій, при 

внесені відомостей до ЄРДР та 

плануванням роботи щодо якісного 

встановлення обставин злочину 

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» 
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3. Проаналізувати зібрані слідчо-

оперативною групою матеріали 

Вивчати зібрані слідчо-оперативною 

групою матеріали 

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 

та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні».  

5. Огляд місця події та застосування 

при цьому науково-технічних 

засобів, вилучення слідів і речових 

доказів, їх зберігання і направлення 

для подальшого дослідження. 

Вивчити ведення обліку результатів 

огляду місця події та застосування 

при цьому науково-технічних 

засобів, вилучення слідів і речових 

доказів, їх зберігання і направлення 

для подальшого дослідження 

6. Планування роботи слідчого 

підрозділу, контроль за виконанням 

запланованих заходів. 

Вивчити основні засади 

планування роботи слідчого 

підрозділу. Ознайомитись з нарядом 

планування роботи. Вивчити 

здійснення керівником досудового 

слідства регулярного контролю за 

виконанням запланованих заходів 

 

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 особистому прийомі громадян 

керівником досудового 

розслідування. 

Ознайомитись із З.У. «Про звернення 

громадян», та Положенням про 

порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого 

прийому в системі Міністерства 

внутрішніх справ України, 

затвердженого наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 10 

жовтня 2004 року № 1177 

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. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#n19
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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. 

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. 

 

  

10. 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. 

11. У складанні повідомлення про 

підозру і взяти участь у проведенні 

цієї слідчої дії. 

Надати проекти повідомлень про 

підозру. 

12. 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. 

13. У проведенні допиту підозрюваного 

та роз’ясненні процесуальних прав. 

Надати копії протоколу допиту 

підозрюваного та копії пам’ятки 

процесуальних прав підозрюваного. 

14. У проведенні допиту свідка. Надати копію протоколу допиту 

свідка. 

15. У повідомленні учасників 

кримінального провадження про 

завершення досудового 

Надати копії повідомлення про 

завершення досудового 

розслідування та протоколів про 
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розслідування та надання доступу до 

матеріалів досудового розслідування. 

надання доступу до матеріалів 

кримінального провадження. 

16. Взяти участь у розгляді клопотань 

слідчого про обрання запобіжних 

заходів у судових засіданнях 

Надати ксерокопії ухвал суду. 

17 Взяти участь у розгляді клопотань 

слідчого про призначення експертиз 

у судових засіданнях  

Надати ксерокопії ухвал суду. 

18. У проведенні підсумків стажування. Скласти документи про проходження 

стажування за встановленою формою  

та затвердити їх у начальника ВП. 

Вся робота слухача має знайти відображення у щоденнику . 

 

3. Перелік навичок, які повинні набути  при проходженні стажування 

слухачі 

1. Протягом проходження стажування курсант повинен ознайомитися з: 

– оперативною обстановкою на території, яка обслуговується ВП; 

– структурою ВП; 

– 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 слухач 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; 
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– 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 слухач повинен здобути навички у: 
– складанні клопотання про проведення експертиз у кримінальному 

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

цієї слідчої дії; 

– 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. 
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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. 

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 слухачів в органах досудового розслідування 

 
1. Яким процесуальним документом оформлюється рішення про 

зупинення досудового розслідування? 
а) постанова слідчого; 
б) постанова слідчого погоджена з прокурором; 
в) постанова слідчого погоджена зі слідчим суддею; 
г) ухвала слідчого судді. 

2. Що з наведеного не є формою закінчення досудового розслідування? 
а) постанова про закриття кримінального провадження; 
б) обвинувальний акт; 
в) обвинувальний вирок; 
г) клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

3. До обвинувального акта додається: 
а) матеріали, якими слідчий, прокурор підтверджують висновки, 

сформульовані в обвинувальному акті; 
б) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
в) реєстр матеріалів досудового розслідування; 
г) письмова згода потерпілого на розгляд матеріалів у судовому засіданні. 

4. Яка із процесуальних дій може бути здійснений до внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

а) допит потерпілого; 
б) огляд місця події; 
в) допит свідка; 
г) обшук місця події. 
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5. Чи допускається відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи 
повідомлення про кримінальне правопорушення? 

а) допускається у разі, якщо заява чи повідомлення надійшли не за 
підслідністю; 

б) допускається у разі, якщо заява чи повідомлення не містять достатніх 
даних, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення; 
     в) допускається у разі, якщо заява чи повідомлення є анонімними; 

г) відмова не допускається. 

6. Хто визначає місце проведення досудового розслідування, у разі, якщо 
місце вчинення кримінального правопорушення невідоме? 

а) слідчий; 
б) керівник органу досудового розслідування; 
в)прокурор; 
г) слідчий суддя. 

7. Які матеріали досудового розслідування не надаються для 
ознайомлення учасникам кримінального провадження? 

а) матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві; 

б) матеріали про кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 
статевої недоторканості; 

в) матеріали про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми; 
г) матеріали, що не стосуються того кримінального правопорушення, у 

розслідуванні якого брала участь особа. 

8. Загальний строк досудового розслідування кримінальних проступків не 
може перевищувати: 

а) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

б) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

в) трьох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

г) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку. 

9. Яка з наведених процесуальних дій не є слідчою (розшуковою) дією? 
а) огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією; 
б) відтворення обстановки та обставин події; 
в) слідчий експеримент; 
г)    проведення експертизи. 

10. Строк досудового слідства обчислюється з дня: 
а)    порушення кримінального провадження; 
б) прийняття справи слідчим до свого провадження; 
в) оголошення особі про підозру; 
г) з дня визначеного прокурором. 

 
11. Під час досудового розслідування кримінальних проступків 

допускається застосування наступних запобіжних заходів: 
а) домашнього арешту; 
б) застави; 
в) тримання під вартою; 
г) особистого зобов'язання. 

12. Які слідчі дії не можуть бути проведені при провадженні дізнання? 
а) слідчий експеримент; 
б) допит підозрюваного; 
в) допит обвинуваченого; 
г) негласні слідчі (розшукові) дії. 

13. Протягом якого строку має бути закінчене досудове слідство у 
кримінальному провадженні про злочини? 

а) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину; 
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б) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

в) протягом трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину; 

г) протягом шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину. 

14. Формою досудового розслідування є: 
а) повідомлення особі про підозру; 
б)   досудове слідство; 
в) судове слідство; 
г) протокольна форма досудової підготовки матеріалів. 

15. Який запобіжний захід є найбільш м'яким? 
а) особиста порука; 
б) особисте зобов'язання; 
в)застава; 
г) домашн ій арешт. 

16. Який із перерахованих заходів належить до заходів забезпечення 
кримінального провадження, передбачених КПК України? 

а) допит свідка, потерпілого; 
б) нерозголошення відомостей про факт та методи проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій; 
в) тимчасове вилучення майна; 
г) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього. 

17. Скільки разів надає право проникнути до житла чи іншого володіння 
особи ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 
особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого? 

а) лише один раз; 
б) цю кількість визначає слідчий суддя в ухвалі; 
в) ця кількість необмежена протягом доби; 
г) кількість визначає прокурор, слідчий у клопотанні. 

18. 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, обшук або огляд житла чи іншого 
володіння особи; 

б) пред'явлення для впізнання, обшук особи; 
в) слідчий експеримент, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, а 

також обшук особи на розсуд слідчого; 
г) обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи. 

 
19. Яка тривалість допиту особи без перерви передбачена КПК України? 
а) допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - 

понад вісім годин на день; 
б) допит не може продовжуватися без перерви понад годину, а в цілому - 

понад шість годин на день; 
в) допит не може продовжуватися без перерви понад годину, а в цілому понад 

шість годин на день потерпілого та вісім годин на день підозрюваного, 
обвинуваченого; 

г) жодна відповідь неправильна. 

20. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування 
причин розбіжностей в їхніх показаннях не може бути проведений за участю: 

а) малолітнього або неповнолітнього потерпілого разом з підозрюваним у 
кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи; 

б) малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з 
підозрюваним у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із 
застосуванням насильства або погрозою його застосування; 
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в) малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з 
підозрюваним, обвинуваченим у кримінальних провадженнях щодо злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, 
вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 

г) потерпілого чи підозрюваного у кримінальних провадженнях щодо 
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо 
злочинів, вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування. 

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

у вчиненні кримінального правопорушення. 
 
22. Протягом якого строку особі має бути вручено повідомлення про 

підозру? 
а) не пізніше 2 днів з моменту складання повідомлення про підозру; 
б) не пізніше 2 місяців з моменту складання повідомлення про підозру; 
в) в день його складення, а у випадку неможливості такого вручення — у 

спосіб передбачений КПК для вручення повідомлень; 
г) не пізніше 10 днів з моменту складання повідомлення про підозру. 

23. Хто уповноважений складати повідомлення про підозру? 
а) прокурор, або слідчий за погодженням з прокурором; 
б) тільки слідчий; 
в) тільки прокурор; 
г) слідчий суддя. 

 
24. Необхідною умовою зупинення досудового розслідування є: 
а) повідомлення особі про підозру; 
б) пред'явлення особі обвинувачення; 
в) закінчення строку досудового розслідування; 
г) обрання особі запобіжного заходу. 

25. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою: 
а) ухвалою суду за погодженням з прокурором; 
б) постановою слідчого судді за погодженням з прокурором; 
в) постановою слідчого; 
г) постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором. 

26 Проведення якої слідчої (розшукової) дії вимагає попереднього 
винесення постанови? 

а) слідчий експеримент; 
б) освідування особи; 
в) пред'явлення для впізнання; 
г) допит. 

27 За якої умови текст показань, отриманих під час допиту із 
застосуванням технічних засобів фіксації, може не вноситись до 
відповідного протоколу? 

а) якщо допит проводиться з участю понятих; 
б) якщо допит продовжується без перерви понад дві години; 
в) якщо допит проводиться у кримінальному провадженні про злочин проти 

статевої свободи та статевої недоторканності; 
г) якщо жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. 

28 Який документ обов'язково подається слідчому судді разом із 
клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії? 

а) реєстр матеріалів досудового розслідування; 
б) оригінал або копія протоколу допиту потерпілого; 
в) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання; 
г) оригінал або копія повідомлення особі про підозру. 
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29 У якому випадку особі, що піддавалась освідуванню, повинна бути 
вручена копія протоколу освідування? 

а) копія протоколу має бути вручена у кожному випадку проведення 
освідування; 

б) у разі надходження від цієї особи відповідного клопотання; 
в) у разі, якщо освідування проводилося примусово; 
г) у разі, якщо освідування була піддана неповнолітня особа. 

30 Яка з наведених обставин є підставою для затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину, і має бути вказана у протоколі 
затримання? 

а) зізнання особи у вчиненні злочину; 
б) підозра у вчиненні злочину; 
в) наявність сукупності очевидних ознак на тілі та одязі особи, які вказують 

на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 
г) неявка без поважних причин за викликом слідчого, прокурора. 

 

 

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 слухач 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 слухачі 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 слухачем, погоджується з керівником стажування і 

затверджується начальником ВП. Підпис начальника засвідчується гербовою 

печаткою. 
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6.3.  Після закінчення стажування слухачі 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. 

Слухачі, які отримали незадовільні оцінки за результатами захисту 

стажування, до атестації не допускаються як такі, що не  виконали всі  вимоги 

навчального плану. 

Методичні поради щодо проходження стажування. 

З метою успішного проведення стажування слухач зобов’язаний: 

1. Під час підготовки до стажування вивчити програму стажування. 

2. Після прибуття на місце проходження стажування: 

- 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 стажування: 

- 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 завершення стажування курсанти мають подати такі документи: 

- 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 слухачем, 

результатів поліцейського квесту, а також висновків викладача-керівника 

стажування, які подані в характеристиці курсанта, який проходить стажування. 
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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 слухачів 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. 
 

«ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ЗА ФАКТОМ ВБИВСТВА НЕВІДОМОЇ 

ОСОБИ З ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ» 

 

Мета вправи: поглиблення та закріплення знань, отриманих на 

стажуванні, формування вміння аналізувати та оцінювати інформацію, яка є у 

слідчого перед початком проведення огляду місяця події, відпрацювання та 

закріплення практичних задач, ознайомлення з практичною організацією, 

тактичними прийомами та рекомендаціями щодо проведення огляду міста події, 

набуття навичок виявлення та дослідження інсценувань на місці події. 

Дидактична: поглиблення та закріплення знань, отриманих під час 

стажування, формування вміння аналізувати та оцінювати інформацію, яка є у 

слідчого перед початком проведення огляду місяця події, відпрацювання та 

закріплення практичних задач, ознайомлення з практичною організацією, 

тактичними прийомами та рекомендаціями щодо проведення огляду міста події, 

набуття навичок виявлення та дослідження інсценувань на місці події. 

Методична: виробити у слухачів навички та вміння складання   протоколу 

огляду, схем, планів, ілюстративних таблиць та інших документів; закріпити 

правила та порядок виявлення, вилучення, фіксації та упакування слідової 

інформації та зразків на місці події.   

Виховна: переконати слухачів в необхідності ретельної підготовки до 

проведення огляду місця події, можливості отримувати в ході огляду необхідні 

данні на основі застосування тактичних прийомів, використання 

криміналістичних рекомендацій. 

 

Обмеження (протипоказання) щодо використання методу: 

ПЗ повинно проводитися в умовах додержання техніки безпеки при 

поводжені з обладнанням яке має електропостачання, при проведенні оглядів на 

висоті та інше.  

 

Допоміжні матеріали та обладнання: 

Місце проведення: інсценоване місце події – криміналістичний 

полігонний центр, обладнаний учбовими тренувальними майданчиками. 

Матеріальне забезпечення: 
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1. Укомплектована згідно з відповідним описом уніфікована 

криміналістична валіза: 

• криміналістичні валізи – 2 шт.; 

• бланки протоколів ОМП – 4 шт.; 

• криміналістичні лінійки – 4 шт.; 

• компас – 1 шт.; 

• рулетка – 1шт.; 

• офіцерська лінійка – 1 шт.; 

• олівці + ручки + папір А-4; 

• планшет – 4 шт.; 

• номерки з опорами від №0 до №9 – 10 шт.; 

• пінцети – 3шт.; 

• гумові печатки – 10 пар; 

• колби – 2 шт.; 

• набір дактилоскописта (порошки + пензель) – 1 шт.; 

• паперові конверти – 10 шт.; 

• сейф-пакети експертної служби – 10 шт.; 

• фольга – один відрізок розмірами 10х10 см; 

• один відрізок байкової тканини розмірами 10х10 см; 

• одна банка 0,5 літра з кришкою-закруткою; 

• одна мотузка довжиною 10 м або лазерна указка – 1 шт.; 

• дві лупи зі збільшенням до 4-х; 

• одна огороджувальна стрічка довжиною 10 м; 

• один магнітний шукач; 

• цифрова фотокамера – 2 шт.; 

• цифрова відеокамера – 1 шт.; 

• фото штатив – 1 шт.; 

• білий халат – 1 шт.; 

• кепка поліцейського – 1 шт.; 

• нитка + білий папір + ножиці + клей ПВА; 

• гіпс + ємкість для розмішування + пляшка з водою + шпатель; 

• ніж – 1 шт; 

• цифрова відеокамера для фіксації процесу проведення практичного 

заняття. 

 

2. Об’єкти для постановки сцени за фабулою: 

• барвник червоного кольору – 1 бут.; 

• манекен чоловіка – 1 шт.; 

• муляж пістолета-кулемета – 1 шт.; 

• пляшка 

• пара старих високих формених черевиків «берців» 

• сигарети – 3 шт. 

• запальничка або сірники; 
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• гільзи – 3 шт.; 

• куля – 1 шт.; 

• шматок тканини або волокна тканини; 

• посвідчення без фотокартки. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Огляд місця події здійснюється негайно після отримання повідомлення 

про вчинений злочин. До виїзду на місце події експерт-криміналіст повинен 

з’ясувати характер події, що трапилася, з метою визначення методів і науково-

технічних засобів, необхідних для виявлення, фіксації та вилучення слідів і 

речових доказів на місці події. Оскільки сліди можуть бути залишені на різних 

ділянках, під час їх пошуку потрібно враховувати обстановку на місці події, 

властивості слідосприймальних об’єктів і механізм утворення слідів. 

Ця слідча дія є первинною і невідкладною, що  пояснюється необхідністю 

отримання інформації про обставини події у первісному, незмінному стані, 

оскільки будь-яке зволікання призводить до втрати речових доказів і зміни 

картини місця події.  

Після прибуття на місце події необхідно: вжити заходів щодо надання 

необхідної медичної допомоги постраждалим та, якщо можливо, з’ясувати у них 

відомості про подію злочину; забезпечити охорону місця події (попередньо 

визначивши її межі); вивести з місця події сторонніх осіб, у тому числі 

працівників міліції, безпосередньо не пов’язаних із проведенням огляду; отримати 

попередні відомості про характер події шляхом опитування очевидців; залучити 

до участі в огляді понятих, та роз’яснити їх права та обов’язки.  

Для правильного сприйняття обстановки на місці події потрібно окреслити 

крейдою місцезнаходження виявлених тіл постраждалих, трупів, транспортних 

засобів та інших об’єктів, що не можна залишати на місці події до завершення 

його огляду. Крім того, важливим засобом фіксації картини злочину, слідів під 

час огляду місця події є фото-, відеозйомка.  

Після виконання зазначених дій слідчий спільно з іншими особами, які 

беруть участь в огляді, проводить попередній огляд місця події, уточнює його 

межі, виявляє можливі місця приховування викрадених речей, знарядь злочину, 

трупів і місць можливого переховування злочинців.  

Слід зауважити, що огляд місця події передбачає обрання методів огляду, 

які визначають послідовність пересування при огляді, його організаційний 

порядок (по секторах, або навпаки методом „нарізання смуги”, тобто від одного 

умовного краю до іншого із просуванням вперед, та ін.). На цій стадії 

приймається рішення про додаткове залучення до огляду місця події спеціалістів 

відповідних профілів, інших слідчих при великих обсягах роботи, а також про 

додаткове застосування необхідних науково-технічних засобів.   

Помилкою багатьох працівників поліції, які проводять огляд, є те, що вони 

доволі часто свої дії на місці події „підлаштовують” під ті версії, які виникли на 

основі первинної інформації та першого враження від побаченого. Це, як 

правило, призводить до втрати важливих для розкриття злочину слідів і речових 

доказів. 
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Звичайно, на початку проведення огляду місця події пропонуються версії 

та перевіряється їх відповідність реальному характеру події, але цей процес має 

бути всебічним, враховувати усі обставини події, які встановлюються під час 

огляду. 

Основним способом фіксації результатів огляду місця події є складання 

протоколу (Додаток 4). Протокол огляду місця події включає три частини: 

вступну, описову та заключну. Після закінчення складання протоколу 

обов’язково з ним необхідно ознайомити віх учасників слідчої дії що 

підтверджується їхніми підписами в заключній частині протоколу. 

Не зупиняючись на розкритті змісту перших двох частин протоколу 

огляду місця події, варто звернути особливу увагу на його заключну частину.  
 

Заключна частина протоколу має містити такі відомості: 

1. Спосіб фіксації слідів. 

2. Місця, де знайшли сліди. 

3. Кількість слідів, їх види, форми, розміри, а також інші особливості та 

прикметні риси.  

4. Способи та методи вилучення слідів, а також засоби їх виявлення. 
 

Інструкція для учасників квесту: 

Правила складання описової частини протоколу: 

• протокол слід писати чітко, використовуючи короткі фрази, застосовуючи 

загальноприйняті терміни; 

• більш детально описуються предмети, які найбільш вірогідно пов’язані з 

кримінальним правопорушенням; 

• опис кожного об’єкту повинен вестись від загальної характеристики до його 

окремих ознак; 

• відстань слід вказувати, наближаючись до більшої точності; 

• слід уникати невизначених понять, таких як: «поблизу», «біля», «недалеко», 

тощо; 

• окремі об’єкти, які певним чином зв’язані між собою (складають вузол), 

доцільно описувати один за іншим для того, щоб скласти більш ясне уявлення 

про їх взаємозв’язок (наприклад: замок та лом); 

• однотипні об’єкти позначаються умовними номерами (стілець №1, стілець 

№2); 

• не робити певні висновки як в цілому, так і за окремими слідами або об’єктами. 
 

ХІД КВЕСТУ: 

Квест (90 хвилин) 

1 етап. Вступне слово голови комісії (відповідального викладача) : 

коротко характеризується огляд місце події як слідча дія, яка проводиться на 

етапі перевірки повідомлення про кримінальне правопорушення, одне з найбільш 

складних, яка потребує застосування ряду тактичних прийомів та засобів 

криміналістичної техніки. 

В подальшому голова комісії (відповідальний викладач) розкриває мету 

заняття – згадати види та закріпити тактичні прийоми проведення огляду місця 
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події в різних ситуаціях, отримати навички визначення обставин, які підлягають 

встановленню та закріпленню в процесі проведення огляду, складання протоколу 

огляду місця події та схем, планів ілюстративних таблиць, які додаються до 

нього.  

2 етап. Опитування  слухачів  (10 хвилин): повторюються поняття та види 

слідчого огляду, тактичні прийоми проведення огляду місця події, характерні для 

різних слідчих ситуацій.  

3 етап. Голова комісії (відповідальний викладач) ознайомлює слухачів з 

фабулою (10 хвилин) та пропонує самостійно її проаналізувати та скласти план 

проведення огляду місця події. 
 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ (ФАБУЛА): 

У 7 год. 50 хв. 28.10.2016 року до ЧЧ Приморського відділу поліції 

м. Одеса ГУНП в Одеській області поступило телефонне повідомлення від гр-на 

Коєва Сергія Вікторовича 1993 р.н. про те що під час прогулянки в міському 

парку ім. Тараса Шевченка зі сторони вул. Маразліївської ним був виявлений 

невідомий чоловік без явних ознак життя. 

Провести ОМП; визначити прийоми за допомогою яких необхідно 

провести огляд; 

Скласти протокол ОМП; 

Провести фотозйомку місця події за правилами судової фотографії; 

Скласти схему місця події. 

4 етап. Голова комісії (відповідальний викладач) організовує обговорення 

плану (10 хвилин) складених одним з слухачів. 

5 етап. Голова комісії (відповідальний викладач) організовує проведення 

рольової гри – огляд місця події (30 хвилин). Останій формує ігровий колектив 

(слідчо-оперативну групу та інших учасників події): 

• слідчі (2 особи) _______________________________________________ (П.І.Б.) 

• оперуповноважені (2 особи) _____________________________________ (П.І.Б.) 

• спеціалісти-

криміналісти (2 особи) баліст + трасолог____________________________ 

_______________________________________________________________ (П.І.Б.) 

• судово-медичний спеціаліст (2 особи) ____________________________ (П.І.Б.) 

• поняті (2 особи) _______________________________________________ (П.І.Б.) 

• свідок, який виявив труп (1 особа) ____________________________        (П.І.Б.) 

• патрульний поліцейський (1 особа) _______________________________ (П.І.Б.) 

• лікар швидкої допомоги _______________________________________   (П.І.Б.) 

• випадкові особи, які заважають ходу проведення ОМП, наприклад журналіст, 

активіст та інші небайдужі (3 особи) ______________________________(П.І.Б.) 
 

При проведені слідчої дії голова комісії (відповідальний викладач) з 

іншими слухачами безпосередньо або через систему відеоспостереження 

слідкують за діями слідчо-оперативної групи та визначають допущенні помилки. 

Необхідно відмітити, що при проведені всіх практичних занять доцільно 

назначити особу, яка буде проводити відеозапис квесту. Використання при 

підведені підсумків квесту отриманих відеоматеріалів, які виступають в якості 
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наглядного матеріалу допущених помилок, допомагають більш детальному їх 

аналізу. 

7 етап. По закінченню огляду місця події голова комісії (відповідальний 

викладач) організовує обговорення проведення квесту (10 хвилин) та оголошення 

протоколу (або демонстрації його на проекторі) з розглядом допущенних 

помилок. 

8 етап. Заключний (7 хвилин). Члени комісії відповідають на питання 

слухачів, визначають ступень досяжності мети, підводять підсумки квесту. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри  

кримінального процесу 

факультету № 3 

підполковник поліції                       І.М. Добруцький 

____________ 2018 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1 

 

ВКЛАДИШ 

 

до посвідчення особи № _____________ 

 

Слухач 

______________________________________________________________________

_______ 

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

______________________________________________________________________

_______ 

Особою, яка проходить стажування на посаді 

__________________________________________________________________ 

(назва посади, органу, підрозділу внутрішніх справ ) 

__________________________________________________________________ 
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Дійсний до _______   __________________ 20___ року. 

 

при пред’явленні посвідчення особи. 

 

Керівник кадрового підрозділу ВП 

 

__________________________   _______________    ___________________ 

(посада, звання)                                                   (підпис)                                   

(ініціали, прізвище) 

 

______________________ 

                (дата) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток  2 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                          Начальник ВП 

                                                                          _________________________________ 

                                                                          _________________________________ 

                                                                            (підпис, прізвище, ініціали) 

                                                                          М.П. 

                                                                           _______________ 

                                                                           (дата) 

ЗВІТ 

за результатами проведення стажування 

____________________________________________________________________ 

                           (назва ВНЗ, найменування університету (факультету), 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                            

                           № групи, посада, звання, прізвище, ініціали слухача, зміст) 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Слухач 

__________________         _________________           _____________________ 

(звання)                                                   (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

_____________________ 

             (дата) 

 

Безпосередній керівник стажування 

__________________        __________________          _____________________ 

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

_____________________ 

            (дата) 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник підрозділу, в якому слухач  

проходив стажування 

__________________          __________________         _____________________ 

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

__________________ 

                      (дата) 
 

 

 

 

 

 

Додаток  3 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Завідувач кафедри  

      _________________________________ 
       (посада) 

      _________________________________ 
                                (звання) 

      _________________________________ 
      (підпис)              (ініціали, прізвище) 

      _________ 
            (дата) 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

проходження стажування ___________________________________________ 

                                                          (звання, П.І.Б.) 
______________________________________________________________________________________________________ 
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(повне найменування навчального підрозділу) 

Термін проходження стажування з ______20___ по ______ 20___  

 

№ 

з/п 

 

 

Заплановані заходи 

 

 

Примітка  

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

Слухач 

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

_________________ 

           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 4                                        

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ 

місця події 

 

Місто (сел.)________________                                                             

«___»________20 ___ року 

 

Огляд почато о “____” год. “____” хв. 

Огляд закінчено о “____” год. “____” хв. 

 

______________________________________________________________________

_________________ 

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

на 

підставі_______________________________________________________________

_______________ 

 (вказується ухвала слідчого судді, якщо проводиться огляд житла чи іншого 



 27 

володіння особи, якщо огляд 

місця_________________________________________________________________

_________________ 

 події проводиться до початку кримінального провадження, вказуються відомості 

про заяву чи повідомлення  

про подію) 

 
у відповідності до ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України:  

В присутності понятих: 

1)_____________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

яким у відповідності до ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки. 

За участю потерпілого: 
_______________________________________________________________________________, 

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

якому у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 56., ст. 57 КПК України роз’яснені його права і обов’язки. 

За участю підозрюваного: 

______________________________________________________________________________, 

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

якому у відповідності до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки. 

За участю захисника: 

__________________________________________________________________, 

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

якому у відповідності до ст.ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки. 

За участю представника: 

__________________________________________________________________, 

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

якому у відповідності до ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені його права і 

обов’язки. 

За участю спеціаліста: 

__________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

якому у відповідності до ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки. 

За участю власника (користувача) приміщення чи іншого володіння 

ососби________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(прізвище ім'я, по батькові, адреса) 

____________________________________________________________________ 

Перед початком огляду зазначеним вище особам роз'яснено їхнє право бути 

присутніми при всіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, 

що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні 

огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не 

розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про 

застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: 

 ____________________________________________________________________ 
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(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які 

застосовуються 

___________________________________________________________________ 

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб) 

 

Проведеним оглядом встановлено:_______________________________________ 

(вказується адреса житла чи іншого володіння особи) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Під час огляду виявлено____________________________________________ 

                                                       (вказуються сліди, речі, виявлені під час огляду) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

Виявлене під час огляду вилучено:___________________________________ 

            (вказуються що та в якій послідовності виявлено і яким чином опечатано) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

Під час огляду застосовані технічні засоби:___________________________ 

(вказуються застосовування фото -,  відеозйомки, інших технічних та спеціальних 

засобів, їх технічні параметри) 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________ 

Огляд проводився: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                       (вказуються погодні умови, освітлення, температура 

повітря, інші дані, які необхідні) 

Протокол прочитаний вголос,записано вірно__________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                            (зауваження учасників огляду 

Учасники:                        

1. ____________________________  /________________/ 

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

2. ____________________________  /________________/ 

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

 

Поняті:    

1. ____________________________  /________________/ 

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

2. ____________________________  /________________/ 

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

Огляд провів: 

____________________________________________________________________  

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

 

 


