
Рекомендації до досьє: 

Досьє (фр. dossier) – зібрання інформаційних матеріалів, що стосуються певної 

особи. 

Досьє, як правило, включає – персонографічні дані і факти з життя, характерні 

особливості особи (фізичні, функціональні, загальні, психічні й інтелектуальні).  У досьє 

зазначали, звідки узята інформація (джерела), наскільки вона надійна) і як конкретно її 

можна використати. 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Паралельні імена, прізвиська, псевдоніми і їх використання 

3. Дата народження, вік (по наявному паспорту і фактично)  

4. Місце народження (країна, населений пункт, клімат, причини) 

5. Національність (по наявному паспорту і фактична, причина приховування, якщо 

така є)  

6. Батьки (прізвища та імена, дати, адреса, прізвища до шлюбу, зайняття, міра 

близькості)  

7. Сімейність (склад, з ким живе, національність дружини(чоловіка), короткі дані 

членів сім’ї, взаємовідношення, загальна атмосфера)  

8. Родинні зв’язки і знайомства (колишні дружини і коханки, діти, що не живуть 

разом, друзі дитинства, колеги по роботі, знайомі по захопленню, “потрібні 

знайомі”, їх прізвища та імена, адреси, телефони, вік, освіта, зайняття, міра і 

причина близькості)  

9. Партійність і релігійність (членство, активність, щирість)  

10. Навчання, освіта і спеціальність за освітою (що, де, коли, з ким, відношення 

до цього, достовірність диплому)  

11. Знання мов (які, як, де, рівень)  

12. Професія, місце роботи, службові обов’язки (стосунки з колегами, рівень 

професіоналізму, чи пов'язана робота з отриманою освітою, відношення до роботи, 

графік роботи, номери робочих телефонів, адреса) 

13. Перспективи кар’єри (професіоналізм, особові якості, чиясь підтримка)  

14. Переломні етапи у біографії (коли, чому, як вплинули)  

15. Делікатні моменти біографії (коли, що, учасники, наслідки)  

16. Здоров’я і хвороби (коли і чим хворів та лікувався)  

17. Місця проживання (причини зміни, місця тимчасового мешкання (друзі, родичі, 

квартири, що знімаються)  

18. Побутові умови і їх оцінка(кількість кімнат, метраж, тип квартири, обстановка і 

зручності, престижність)  

19. Матеріальні умови (зарплата, спадок, побічні джерела доходу, скільки і коли 

отримує, скільки і кому повинен, у кого зазвичай бере у борг)   

20. Володіння автомашиною (тип, номер, місце реєстрації, чи є труднощі з 

ремонтом і запчастинами, чи підвозить інших)  

21. Різне (військове звання і професія, зв'язки з кримінальним світом, володіння 

певними навичками, деталі поїздок за кордон). 

Потенційні теми шпигунського досьє: Кім Філбі, Богдан Сташинський, Марія 

Скарбек, Вільям Фішер, Олег Пеньковський, Альберт Дітріх, Гордон Лонсдейл, Джон 

Кернкросс, Ірвінг Айзексон, Дмитро Поляков, Олег Гордієвський, Алджер Гісс, Олег 

Лялін, Адольф Толкачов, Девід Ґрінґласс, Джуліус і Етель Розенберги, Олдріч Еймс, 

Дональд Маклін, Дітер Герхардт та інші. 


