
Семінарське заняття № 3 

 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Проведення слідчих (розшукових) дій. 

Мета:  

навчальна: навчити студентів аналізувати та оцінювати обставини та порядок проведення слідчої 

(розшукової) дії допит; засвоїти тактичні прийоми допиту свідка і потерпілого; особливості допиту 

неповнолітнього, німого або глухого свідка чи потерпілого.А також діяльність слідчого по підготовці 

до допиту. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня та поглибленню знань. 
        Підготувати презентацію на одне із запропонованих питань плану семінару або теми 

індивідуального та творчого завдання (для оцінки «4»-«5»). 

       Надати розгорнуту відповідь на питання плану семінару (для оцінки «3»). 

       Виконані завдання повинні містити посилання на нормативно-правові акти, які рекомендовані в 

переліку літератури. 

       Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Мошенець О.А. 

(oly.moshenetch@gmail.com.). 

       Термін виконання – не пізніше наступного дня, після дати проведення заняття. 

Також  наголошую на необхідності пройти модульний контроль  у тестовому 

варіанті на платформф «На урок» уважно ознайомтесь з посиланням: 
Домашнє завдання активне 

Завдання необхідно виконати до  5 листопада 21:00 ред. 
Повідомте учням 

Код доступу 3874338 
Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 
join.naurok.ua  або надішліть посилання учням: 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3874338 
 

ПЛАН: 

1.Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій. 

2. Види та класифікація слідчих (розшукових) дій. 

3. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний 

порядок їх оформлення. 

4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.  

 Підготовка та планування допиту свідка і потерпілого.  

 Діяльність слідчого по підготовці до допиту.  

 Вибір тактичних прийомів допиту свідка і потерпілого  

 Процесуальні та тактичні особливості допиту свідка і потерпілого. 

5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення 

пред‘явлення для впізнання. 

2. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.  

3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду. 

4. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. 

5. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування..  

 

Ключові терміни: 

 

          Слідчі (розшукові) дії; класифікація слідчих (розшукових) дій; вимоги до 

проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій; допит; пред‘явлення для 

впізнання; обшук та його види; огляд і його види; слідчий експеримент; 

освідування; експертиза; негласні слідчі (розшукові) дії та їх види. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

mailto:oly.moshenetch@gmail.com
https://naurok.com.ua/test/homework/7195133
http://join.naurok.ua/


1. Проаналізуйте тактичні особливості допиту свідка. 

2. Охарактеризуйте підготовку та планування допиту компетентними особами. 

3. Особливості виклику та допиту малолітньої та неповнолітньої особи у кримінальному провадженні. 

4.  Застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

5. Отримання зразків для експертизи: порядок проведення та процесуальне оформлення. 

6.  Проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді. 

7. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Що слід розуміти під слідчими (розшуковими) діями? 

2. Назвіть види слідчих (розшукових) дій? 

3. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії? 

4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій? 

5. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії? 

6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих? 

7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться за 

клопотанням сторони захисту чи потерпілого? 

8. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітніх та 

неповнолітніх осіб? 

9. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань? 

10. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка впізнає? 

11. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи іншого володіння особи без 

ухвали слідчого судді? 

12. Назвіть види огляду. 

13. З якою метою проводиться слідчий експеримент? 

14. Яким є процесуальний порядок проведення освідування? 

15. Розкрийте процесуальний порядок залучення експерта та проведення 

експертизи на стадії досудового розслідування. 
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