
ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ 

ГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Заняття друге 

План 

 

1. Психологічні основи допиту.  

1.1. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. 

1.2. Психологічні особливості допиту в безконфліктній ситуації. 

1.3. Психологічні особливості допиту в конфліктній ситуації.  

1.4. Обставини, які вказують на те, що допитуваний дає завідомо 

неправдиві показання. Психологічні прийоми викриття завідомо 

неправдивих показань.  

1.5. Психологічні особливості допиту підозрюваного.      

1.6. Психологічні особливості допиту свідків і потерпілих.  

1.7. Психологічні особливості допиту неповнолітніх.  

2. Психологічні основи одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.  

3. Психологічні основи пред’явлення для впізнання.  

3.1. Психологічні етапи пред'явлення для впізнання.  

3.2. Система об’єктивних та суб’єктивних факторів, які 

впливають на правильність та повноту сприйняття.  

3.3. Види (симультанне та сукцесивне) і форми (синтетичне та 

аналітичне) впізнання. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1) Які види запитань ставлять допитуваним особам? В чому їх суть?  

2) За допомогою яких прийомів встановлюють психологічний контакт? 

3) Чим є з психологічного погляду неправда? 

4) Які поведінкові ознаки можуть свідчити про намагання допитуваного 

давати завідомо неправдиві показання? 

5)  Вкажіть основні психологічні прийоми викриття завідомо неправдивих 

показань. 

6) У чому полягають психологічні особливості проведення одночасного 

допиту двох і більше вже допитаних осіб ? 

7)  Розкрийте психологічний зміст процесу впізнання. 

8) Назвіть об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на сприйняття 

особою об’єкту, на збереження нею у своїй пам’яті сприйнятого образу. 

 

Завдання та задачі: 

 

1. Які дії повинен вчинити слідчий для встановлення психологічного 

контакту з: 

А) підозрюваною В., яка працює головним бухгалтером у будівельній 

компанії, щодо вчинення розкрадання матеріальних ресурсів, пов’язаного з 

неправильним веденням бухгалтерського обліку на підприємстві;  

Б) раніше судимим підозрюваним Д. щодо заподіяння ним тілесних 

ушкоджень його родичу М.; 

В) неповнолітнім С., який, ідучи зі школи додому, став свідком ДТП. 



 

 2.  І. затриманий як співучасник організованої злочинної групи, що 

займається розбійними нападами на водіїв автомобілів. 

         За оперативною інформацією відомо, що серед членів злочинної групи І. 

є новачком, авторитетом не користується, вважається боягузом і у злочинах 

відіграє другорядну роль. Напередодні затримання І. поховав своїх батьків, у 

нього на утриманні залишилась неповнолітня сестра. Крім того, раніше І. 

серйозно захоплювався полюванням, має вищу освіту, судимості не має. До 

складу злочинної групи, окрім І., входять двоє осіб, раніше судимих за 

вчинення тяжких злочинів, які затримані та знаходяться в слідчому ізоляторі, 

а також організатор, місцеперебування якого не встановлено. 

1. Які особливості особистості І. та обставини можна 

використовувати на різних стадіях його допиту? 2. Яку оптимальну позицію 

спілкування доцільно обрати слідчому на стадії встановлення психологічного 

контакту з допитуваним? 3. Які психологічні прийоми варто використати 

для встановлення психологічного контакту з І. ? 

 

3. Ознайомтеся з прикладами "психологічних пасток" під час 

допиту. 

А) Початок допиту: 

Слідчий: Ви знали вбитого К.? (У допитуваного затремтіли руки). 

Підозрюваний: Я не знаю ніякого К.! Я не вбивав міліціонера! 

Слідчий: Чим Ви докажете своє алібі? Де Ви були у ніч вбивства? 

(Допитуваний почав нервово потирати свої пальці). 

Підозрюваний: Зараз я згадаю. Зараз… Ну так, звичайно, у ту ніч я був у 

знайомої… 

Слідчий: В яку? Звідки Ви знаєте, в яку ніч був вбитий К.? 

Б) Затриманий заперечував участь у вчиненні злочину інших осіб, але 

слідчий вважав, що брали участь ще двоє. 

Слідчий: Хто був з вами третім? 



Допитуваний: А другого Ви вже знаєте? (Зрозумівши, що проговорився, 

завмер зі страху).     

 Визначте для кожного з наведених випадків, на якому психологічному 

прийомі ґрунтується пастка? 

 

4. З протоколу допиту свідка: 

"Питання: Ви були свідком цього нещасного випадку?  

Відповідь: Так. 

Питання: Коли це сталося?  

Відповідь: 14 липня. 

Питання: Це було приблизно півроку тому, чи не так?  

Відповідь: Так. 

Питання: І Ви стверджуєте, що все відбулось саме так, як описали?  

Відповідь: Саме так. 

Питання: Коли це було, в який час?  

Відповідь: Біля 9 години ранку. 

Питання: А тепер скажіть, що відбулося о 9 годині наступного дня? 

Відповідь: Цього я не пам’ятаю. 

Питання: Але незважаючи на те, Ви пам’ятаєте, що відбулося 14 липня? 

Відповідь: Це я запам’ятав добре. 

Питання: Ваша пам'ять 14 липня була кращою, ніж 15 липня. Відповіді не 

було." 

         1. Якими були сумніви та задум слідчого, який проводив допит? 2. У чому 

полягають його психологічні прорахунки як в задумі, так і в тактиці? 

         

 5. В одному приміщенні слідчий у присутності понятих задає питання 

кільком особам, серед яких знаходиться й особа, яка пред’являється для 

впізнання. В іншому приміщенні перебувають впізнаючий, поняті та 

прокурор. Впізнаючий уважно слухає розмову в сусідній кімнаті і, почувши 

знайомий йому голос, повідомляє про це прокурору. Після цього слідчий 



запрошує впізнаючого та понятих у сусідню кімнату, де впізнаючий у 

присутності всіх осіб повідомляє, за якими ознаками він впізнав людину. За 

таких обставин особа, яка пред'являється для впізнання, не підозрює, що його 

спеціально слухають у сусідній кімнаті, тому не намагається змінити голос. 

Проаналізуйте такий порядок пред’явлення людини для впізнання за 

голосом і мовою та дайте відповідь на запитання: 

1. Які психологічні фактори треба врахувати під час організації 

такого виду пред’явлення для впізнання? 2. У чому полягає специфіка оцінки 

результатів пред’явлення для впізнання за голосом та мовою? 

 


