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ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
кафедра теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності
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ОПП «Правоохоронна діяльність»
Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)
Галузь знань:
26 Цивільна безпека
Спеціальність:
262 Правоохоронна діяльність
Кваліфікація:
магістр правоохоронної діяльності
Професійна кваліфікація: офіцер оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Кримінально-процесуальні засади діяльності правоохоронних органів», є обов’язковою для вивчення ОПП
«Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 4-го семестру на кафедрі Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальні засади діяльності правоохоронних органів» є опанування
слухачами процесуальних положень провадження у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про
використання завідомо підроблених документів, загальних теоретичних положень та формування у них практичних навичок із методики
розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням державного кордону, відповідно до чинного кримінального процесуального
законодавства України, Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року та інтегрованого управління
кордонами.
Завданням вивчення даної навчальної дисципліни також є підвищення правової культури слухачів НАДПСУ та ерудиції офіцерів
кордону, формування впевненості у благонадійності правової системи, ідей справедливості правосуддя, відданості ідеям істини, добра,
законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною, звички сумлінного виконання приписів законів.
Навчальна дисципліна «Кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів» складається з двох модулів.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у курсантів наступних програмних компетентностей:
Для досягнення програмних результатів навчання з навчальної дисципліни слухач повинен:
Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема під час
ПРН-1
публічних виступів, дискусій, проведення занять
Знання: порядку організації та провадження кримінально-процесуальних дій органами охорони державного кордону;
Розуміння: порядку досудового розслідування за ст. 332 та ч. 4 ст. 358 КК України
Застосовування: криміналістичної техніки при розслідувані незаконного переправлення осіб через державний кордон та
використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону;
Аналіз:
орієнтуватись у системі кримінального процесуального законодавства та відомчого регулювання кримінальнопроцесуальної діяльності в органах охорони державного кордону;
Синтез:
збирати фактичні дані, аналізувати та оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень у
справах про порушення державного кордону;
Оцінювання:
організовувати та здійснювати взаємодію оперативних підрозділів органів охорони державного кордону з органом
розслідування та з іншими правоохоронними органами в рамках інтегрованого управління кордонами;
ПРН-5

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення
організовувати роботу щодо попередження, виявлення та припинення правопорушень, з використанням оперативно-

розшукових заходів.
Знати проблеми застосування кримінального процесуального законодавства;
Розуміти можливі шляхи розв’язання проблем кримінального процесуального законодавства;
Застосовувати на практиці отримані знання під час здійснення досудового розслідування або під час реалізації
кримінальних процесуальних повноважень;
Аналізувати норми кримінального процесуального права;
Синтезувати знання з практичною діяльністю;
Оцінювати наслідки реалізації норм кримінального процесуального законодавства.
Організовувати роботу щодо попередження, виявлення та припинення правопорушень, з використанням оперативнорозшукових заходів.
Знання: порядок організації та провадження кримінально-процесуальних дій органами охорони державного кордону;
Розуміння: порядок складання процесуальні документи у стадії досудового розслідування та організовувати
виконання прийнятих рішень;
Застосовування: організовувати та особисто проводити кримінально-процесуальну діяльність у справах про
порушення державного кордону
Синтез: планувати та здійснювати виконання доручень слідчого, прокурора у справах про незаконне переправлення
осіб через державний кордон та використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону
Використовувати знання щодо практики застосування норм матеріального та процесуального права при
здійсненні кваліфікації правопорушень, та підготовці й прийняттю юридичного рішення зі складанням
процесуальних документів.
Знання: криміналістичної характеристики та основ планування розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням
державного кордону;
Розуміння: складання процесуальних документи у стадії досудового розслідування та організовувати виконання
прийнятих рішень;
Застосовування: застосовувати тактичні рекомендації при проведенні огляду місця події; особистого огляду; огляду
документів; затримання підозрюваного; слідчого експерименту; допиту та одночасного допиту раніше допитаних осіб;
пред’явлення для впізнання, обшуку, призначення експертизи, а також інших процесуальних дій у ході розслідування
злочинів, пов’язаних із порушенням державного кордону;
Аналіз: організовувати та здійснювати взаємодію оперативних підрозділів органів охорони державного кордону з
органом розслідування та з іншими правоохоронними органами в рамках інтегрованого управління кордонами;
Синтез: планувати та здійснювати виконання доручень слідчого, прокурора у справах про незаконне переправлення осіб
через державний кордон та використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону;
Оцінювання: аналізувати та оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень у справах про
порушення державного кордону;

ВИКЛАДАЧІ:
Старший викладач кафедри Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності кандидат педагогічних наук, доцент Наталія
ЛОГІНОВА, e-mail: natalialgnv@i.ua
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальний клас 524

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форма
підсумкового
контролю

4
4
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15
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диференційований залік

30
30

екзамен
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практикум
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4
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Аудиторна робота

лекції

Усього аудиторних занять

4
4
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ІІІ
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дисципліну

Кількість кредитів ЕСТS

Семестр

Курс

Кількість годин

+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.1; МН3.2; МН3.6; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2; МК3.3;
МК4.1; МК4.3; МК4.4.

ІІ. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-1
ЗК-2

ЗК-5
ЗК-6

ЗК-7

ЗК-8
ЗК-10

СК-1

СК-2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

МК2.1; МК2.2; МК2.5; МК2.6;
МК3.1; МК3.3; МК4.1; МК4.4.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
неповної/недостатньої інформації, суперечливих вимог та зміни умов обстановки.
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;
МК3.3; МК4.1.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;
МК3.3; МК4.1.
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації та зміні правового режиму в державі.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;
МК3.3; МК4.1.
Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконувати робіт у правоохоронній МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
сфері.
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;
МК3.3; МК4.1.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;
норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності, та
МК3.3; МК4.1.
розробляти оперативно-службові та бойові документи
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, МК1.4; МК2.6; МК2.7; МК3.3;
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків
МК4.4.

Шифр

Компетентність

Методи контролю

Здатність планувати розслідування кримінального правопорушення пов’язаного з МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
порушенням Державного кордону.
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;

МК3.3; МК4.1.
Здатність приймати обґрунтовані рішення під час розслідування кримінальних МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.3;
проваджень пов’язаних з порушенням державного кордону.
МК4.4.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
МК2.5; МК4.4.
представниками правоохоронних органів).

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ

НАВЧАННЯ,

Шифр

Компетентність

ПРН-1

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання,
висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців;
зокрема під час публічних виступів, дискусій,
проведення занять
Аналізувати
умови
і
причини
вчинення
правопорушень, визначати шляхи їх усунення

ПРН-5

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

Методи навчання

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

Оцінювання

МН1.1; МН1.3; МН2.2;
МН3.1; МН3.2; МН3.5;

МК1.2; МК1.4; МК2.2; МК2.3;
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.3

МН1.1; МН1.3; МН2.2;
МН3.1; МН3.2; МН3.5;

МК1.2; МК1.4; МК2.2; МК2.3;
МК2.5; МК2.6; МК2.7;
МК3.3;МК4.1;.
МК2.2; МК2.6; МК2.7; МК3.1;
МК3.3;

Організовувати роботу щодо
попередження, МН1.1; МН1.3; МН2.2;
виявлення та припинення правопорушень, з МН3.1; МН3.2; МН3.4;
використанням оперативно-розшукових заходів.

МН3.5; МН3.6; МН3.8;
Використовувати
знання
щодо
практики МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
застосування норм матеріального та процесуального МН2.3; МН3.2; МН3.4;
права при здійсненні кваліфікації правопорушень, та
МН3.6; МН3.7;
підготовці й прийняттю юридичного рішення зі
складанням процесуальних документів.

ТА

МК1.4; МК2.2; МК2.7; МК2.8;
МК3.3; МК4.1;

ЇХ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Номери, вид занять та кількість годин

Кіль
кість
годи
н

Номери
тем, Кіль
Місяц занять кість
і
17
та
годи
кількіст н
ь годин

№
теми

Найменування тем

1.

Поняття, види та завдання
кримінально-процесуальної
діяльності органів охорони
державного кордону

6

Л2

Сз2

9

2.

Повноваження
органів
охорони державного кордону
у
кримінальних
провадженнях про порушення
державного кордону України

6

Гр2

Сз2

10

3.

Досудове розслідування у
справах
про
порушення
державного кордону

14

Гр2

Сз2

12

4

Прокурорський нагляд та
відомчий
контроль
за
кримінально-процесуальною
діяльністю органів охорони
державного кордону

8

Лз2

Сз2

5.

Методика
розслідування
злочинів,
пов’язаних
із
порушенням
державного
кордону

4

Л2

1

2

3

Кр2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1/1-2л;
1/2-2с;
1/32пр;
2/1-2л;
2/2-2с;
2/32пр;
3/1-2л;
3/2-2л
3/3-2с;
3/42пр;
5/1–2л;
5/2-2пр
;5/3-2
кр;
6/1-2л
6/22пр;
7/1-2л;
7/2-2пр

1

2

8/1-2л;
8/2-2пр

6.

7.

8.

9.

Початковий
етап
розслідування
злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону
Техніко-криміналістичне
забезпечення
діяльності
органів охорони державного
кордону
Тактика
слідчих
(розшукових)
дій
при
розслідуванні
злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону
Профілактика
злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону

3
6

Гр2
4

6

8

8

Л2

Гр2

Л2

Диференційований залік

Пз2

Пз2

Пз2

5

9/82пр;
9/9-2пр

6

9/102пр;
9/112пр;
9/122пр
10/12л;
10/22пр;
10/32пр;,
ДЗ-6

Пз2

Сз2

7

4

Усього

Пз2

36

Дз4

9/1-2л;
9/2-2л;
9/3-4с;
9/4-2пр
9/52пр;
9/62пр; 9/72пр

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
аудиторного навантаження – 36 годин
Номери, вид занять та кількість годин

Кіль
кість
годи
н

Номери
тем, Кіль
Місяц занять кість
і
17
та
годи
кількіст н
ь годин

№
теми

Найменування тем

1.

Поняття, види та завдання
кримінально-процесуальної
діяльності органів охорони
державного кордону

6

Л2

Сз2

9

2.

Повноваження
органів
охорони державного кордону
у
кримінальних
провадженнях про порушення
державного кордону України

6

Гр2

Сз2

10

3.

Досудове розслідування у
справах
про
порушення
державного кордону

14

Гр2

Сз2

12

4

Прокурорський нагляд та
відомчий
контроль
за
кримінально-процесуальною
діяльністю органів охорони
державного кордону

8

Лз2

Сз2

5.

Методика
розслідування
злочинів,
пов’язаних
із
порушенням
державного
кордону

4

Л2

1

2

3

Кр2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1/1-2л;
1/2-2с;
1/32пр;
2/1-2л;
2/2-2с;
2/32пр;
3/1-2л;
3/2-2л
3/3-2с;
3/42пр;
5/1–2л;
5/2-2пр
;5/3-2
кр;
6/1-2л
6/22пр;
7/1-2л;
7/2-2пр

1

2

8/1-2л;
8/2-2пр

6.

7.

8.

9.

Початковий
етап
розслідування
злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону
Техніко-криміналістичне
забезпечення
діяльності
органів охорони державного
кордону
Тактика
слідчих
(розшукових)
дій
при
розслідуванні
злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону
Профілактика
злочинів,
пов’язаних із порушенням
державного кордону

3
6

Гр2
4

6

8

8

Л2

Гр2

Л2

Диференційований залік

Пз2

Пз2

Пз2

5

9/82пр;
9/9-2пр

6

9/102пр;
9/112пр;
9/122пр
10/12л;
10/22пр;
10/32пр;,
ДЗ-6

Пз2

Сз2

7

4

Усього

Пз2

36

Дз4

9/1-2л;
9/2-2л;
9/3-4с;
9/4-2пр
9/52пр;
9/62пр; 9/72пр
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне
рубіжне
та
підсумкове
оцінювання
здійснюється
відповідно
до
положення
https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні вправи,
творчі вправи, усні вправи, практичні вправи, графічні
вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний,
репродуктивний,
евристичний,
дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через
науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

