НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
кафедра спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Пдм04.1 «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
вибіркова освітня компонента
для набору 2021 року
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 «Організаційно-правові засади оперативно-розшукової діяльності» є вибірковою освітньою
компонентою для вивчення ОПП «Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом першого семестру на кафедрі
спеціальних дисциплін.
Мета вивчення навчальної дисципліни – забезпечити підготовку висококваліфікованих магістрів правоохоронної
діяльності, здатних організовувати діяльність оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби
України щодо основних питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності, набуття ними необхідних
знань, умінь і навичок управління ОРД ОРП, особистої участі в здійсненні заходів ОРД із урахуванням чинного
оперативно-розшукового, кримінального процесуального та кримінального законодавства України, паспорту
терористичних загроз національній безпеці на державному кордоні України, затвердженого наказом Голови ДПС України
від 12.12.2019 р. № 81 (гриф) та інших відомчих нормативно-правових актів.
Навчання слухачів здійснюється на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням наявного у
них досвіду здійснення ОРД.
Завдання навчальної дисципліни – надати слухачам відповідні знання, вміння й практичні навички щодо
організації та здійснення оперативно-службової діяльності (далі – ОСД) ОРП ДПС України.
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ У СЛУХАЧІВ НАСТУПНИХ
ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
А) загальні компетентності:
ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації,
суперечливих вимог та зміни умов обстановки.
ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК-10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконувати робіт у правоохоронній сфері.
Б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК-1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних
сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності, та
розробляти оперативно-службові та бойові документи.

СК-4. Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері
правоохоронної діяльності, а також організовувати оперативно-розшукову діяльність органу охорони державного
кордону.
СК-8. Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності, визначено і наполегливо ставити професійні
завдання та організовувати підлеглих до їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих
завдань у різних умовах обстановки.
СК-11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадськістю з питань правоохоронної діяльності та здатність до діяльності в системі інтегрованого управління
кордонами.
СК-19. Здатність здійснювати заходи з розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування,
слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках,
передбачених законом, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймати рішення
про застосування адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, визначених законом.
СК. Спроможність взаємодіяти з суб’єктами контррозвідувальної та розвідувальної діяльності як в межах ДПС
України, так і з суб’єктами КРД та РД із інших відомств.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення слухачами наступних програмних результатів навчання:
ПРН-3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність, оперативнослужбову діяльність органу охорони державного кордону, комплексне функціонування підсистем побудови охорони
державного кордону, а також ефективне застосування сил і засобів у різних умовах обстановки.
ПРН-11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної
діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності.
ПРН-22. Вміти застосовувати методику розслідування кримінальних правопорушень, виявлених оперативними
підрозділами ДПСУ та проводити окремі слідчі (розшукові) дії (негласні слідчі (розшукові) дії).
Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння,
застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових.
ПРН-3.
Знання: визначати порядок організації та керування діяльністю підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову
діяльність; установлювати зв’язок між змінами обстановки та реагуванням на них з боку оперативно-розшукового
підрозділу.

Розуміння: класифікувати чинники, які впливають на організацію діяльності оперативно-розшукового підрозділу,
робити висновки з оперативної обстановки, передбачати розвиток оперативної обстановки та знаходити відповідні
рішення у разі її зміни.
Застосовування: застосовувати отримані теоретичні знання під час організації діяльності та керівництва
оперативно-розшуковим підрозділом у різних умовах обстановки, співвідносити фактори, які впливають на керування
підрозділом, експериментувати з різними підходами в реагуванні на зміну умов обстановки.
Аналіз: досліджувати чинники, які впливають на ефективну організацію діяльності оперативно-розшукового
підрозділу, оцінювати окремі елементи оперативної обстановки, поєднувати фактори, що впливають на керівництво
оперативно-розшуковим підрозділом в різних умовах обстановки.
Синтез: розробляти алгоритми організації та керування діяльністю оперативно-розшукового підрозділу,
установлювати зв’язок між різними прийомами керівництва підрозділом і різними умовами обстановки.
Оцінювання: оцінювати результати застосування різних алгоритмів організації та управління діяльністю
оперативно-розшукового підрозділу в різних умовах оперативної обстановки, узагальнювати висновки з оперативної
обстановки.
ПРН-11.
Знання: визначати межі нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.
Розуміння: інтерпретувати приписи чинного оперативно-розшукового законодавства.
Застосовування: застосовувати норми оперативно-розшукового права та оперативно-розшукового законодавства.
Аналіз: аналізувати положення нормативно-правових актів у сфері оперативно-розшукової діяльності.
Синтез: формулювати висновки з аналізу оперативно-розшукового законодавства.
Оцінювання: узагальнювати висновки з приписів законодавства про оперативно-розшукову діяльність.

ПРН-22.
Знання: знаходити, визначати та перевіряти положення оперативно-розшукового та кримінального процесуального
законодавства, які застосовуються під час розслідування кримінальних правопорушень; установлювати зв’язок між
вказаними приписами.
Розуміння: будувати моделі здійснення оперативно-розшукових заходів і слідчих (у тому числі негласних слідчих
(розшукових)) дій у ході розслідування кримінальних правопорушень.
Застосовування: застосовувати положення процесуального законодавства та процедурні приписи під час розкриття
та розслідування злочинів.
Аналіз: робити висновки з приписів матеріального та процесуального законодавства.
Синтез: на підставі висновків з аналізу законодавства розробляти рішення для встановлення обставин
кримінальних правопорушень, виявлених оперативними підрозділами ДПС України.
Оцінювання: оцінювати результати застосування методики розслідування кримінальних правопорушень,
виявлених оперативними підрозділами ДПС України.
ПРН.
Знання: знаходити, визначати та перевіряти положення законодавства, яке регулює контррозвідувальну та
розвідувальну діяльність.
Розуміння: будувати моделі здійснення контррозвідувальної та розвідувальної діяльності під час планування
взаємодії з суб’єктами КРД та РД.
Застосовування: застосовувати положення розвідувального та контррозвідувального законодавства під час
службової діяльності.
Аналіз: робити висновки з приписів розвідувального та контррозвідувального законодавства.

Синтез: на підставі висновків з аналізу законодавства розробляти рішення для встановлення обставин
кримінальних правопорушень, виявлених у ході здійснення КРД і РД.
Оцінювання: оцінювати результати взаємодії та здійснення відповідних заходів із суб’єктами розвідувальної та
контррозвідувальної діяльності.
ВИКЛАДАЧ:
професор кафедри спеціальних дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Максим ГНЄТНЄВ, email:
gnetnev@meta.ua

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

курсова робота

ІРГР

Розробка документів

-

-

-

-

24
24

Залік

розрахункове завдання

-

Диференційований залік

переклад текстів

-

Екзамен

конспект з теми

24
24

Самостійна робота

реферат

денна форма навчання
- - 4
- - 4

Усього

підсумковий контроль

захист курсової роботи

Індивідуальна робота
індивідуальні заняття

8
8

контрольна робота

2
2

рольові ігри

-

ділові ігри

семінари

6
16 6

практичні заняття

16

групові вправи

36
36

групові заняття

120
120

Аудиторна робота

лекції

Усього аудиторних занять

4
4

Загальна

1
1
Усього за
дисципліну

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

Кількість годин

60
60

-

4
4

-

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

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ

Шифр

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-9
ЗК-10

СК-1

СК-4
СК-8

СК-11
СК-19

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання
неповної/недостатньої інформації,
обстановки.

Методи контролю
МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.

у практичних ситуаціях в умовах
МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
суперечливих вимог та зміни умов
МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.

МК2.1; МК4.1.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконувати робіт у
МК2.1; МК4.1.
правоохоронній сфері.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати
норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності, та
розробляти оперативно-службові та бойові документи
Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для
виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності, а також організовувати
оперативно-розшукову діяльність органу охорони державного кордону
Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності, визначено і
наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих до їх
виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань
у різних умовах обстановки
Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності та
здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами
Здатність здійснювати заходи з розшуку осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання
кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках,
передбачених законом, здійснювати провадження у справах про адміністративні
правопорушення, приймати рішення про застосування адміністративних
стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, визначених законом

МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.3.
МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.3.
МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.3.
МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.3.

МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.3.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

Програмні результати

Методи навчання

Оцінювання

ПРН-3

Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють
правоохоронну діяльність, оперативно-службову діяльність органу
охорони державного кордону, комплексне функціонування підсистем
побудови охорони державного кордону, а також ефективне
застосування сил і засобів у різних умовах обстановки
Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в
різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми
матеріального та процесуального права у професійній діяльності
Вміти застосовувати методику розслідування кримінальних
правопорушень, виявлених оперативними підрозділами ДПСУ та
проводити окремі слідчі (розшукові) дії (негласні слідчі (розшукові)
дії)

МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН 2.2; МН2.3;
МН3.1;

МК1.1; МК2.1; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.

МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН 2.2; МН2.3;
МН3.1.
МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН1.5; МН 2.2; МН2.3;
МН3.1.

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

ПРН-11
ПРН-22

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми
1
2
3

4

5
6

7
8

Найменування теми

КільНомери, вид занять та кількість годин
кість 1
2
3
4
5
6
7 8 9
годин
ОРД як форма ОСД ОП.
4
Л2 Сз2
Правове регулювання ОРД оперативних
4
Л2 Гз2
підрозділів ДПС України.
Суб’єкти здійснення розвідувальної, контр
4
Л2 Сз2
розвідувальної, ОРД, їх загальна структура і
призначення.
Основні
види
кримінальних
4
Л2 Гз2
правопорушень, протидія яким відноситься
до компетенції ОП ДПС України.
Оперативно-розшукове
забезпечення
4
Л2 Пз2
кримінально-процесуальної діяльності.
Пошук порушників законодавства з
4
Л2 Гз2
прикордонних питань в діяльності
оперативних підрозділів ДПС України.
Загальні положення теорії щодо видів, форм
4
Л2 Сз2
і методів ОРД ОП ДПС України.
Організація забезпечення внутрішньої та
4
Л2 Сз2
власної безпеки персоналу ОП.

Диференційований залік
Всього

4
36

ДФ4

Місяці
10

09

Номери тем, занять Кільта кількість годин кість
годин
1/1Л(2); 1/2Сз(2);
2/1Л(2); 2/2Гз(2)

8

3/1Л(2); 3/2Сз(2)

10

8
4/1Л(2);4/2Гз(2)

5/1Л(2); 5/2Пз(2)
6/1Л(2);6/2Гз(2)

11

12
7/1Л(2); 7/2Сз(2)
8/1Л(2); 8/2Сз(2)

12
ДФ(4)

Всього

8
36

Лекція – Л; Практичне заняття – Пз; Групове заняття – Гз; Семінарське заняття – Сз; Індивідуальне заняття – Із;
Контрольна робота – Кр; Модульний контроль – Мк; Диференційований залік – Дз; Заняття, що обов’язкове для
оцінювання - 5/3Пз(2).

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№ №
Види
Кільтем заня навчальних кість
и ття
занять
годин

1

1

2

3

4

Найменування теми і навчальні питання

Література

5

6

1 курс 1 семестр
Змістовий модуль 1.
Загальні положення теорії щодо здійснення розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності
12/4
Тема 1. ОРД як форма ОСД оперативних підрозділів.
1
лекція
2
Заняття 1. Загальна характеристика ОРД як форми ОСД оперативних підрозділів.
1.1-1.6; 2.1;
Навчальні питання:
конспект.
1. Поняття та значення ОРД як форми ОСД оперативних підрозділів.
2. Поняття, місце і значення оперативної охорони державного кордону в діяльності
органів (підрозділів) ДПС України.
3. Стан та перспективи розвитку ОРД ДПС України.
2

семінар

2

самостійн
а робота

8

лекція

16/4
2

2
1

Заняття 2. Загальна характеристика ОРД як форми ОСД оперативних підрозділів.
Навчальні питання:
1. Поняття та значення ОРД як форми ОСД оперативних підрозділів їх співвідношення.
2. Поняття, місце і значення оперативної охорони державного кордону в діяльності
органів (підрозділів) ДПС України.
3. Сутність оперативної охорони державного кордону та її особливості
4. Стан та перспективи розвитку ОРД ДПС України.
5. Значення ОРД у сфері охорони та захисту державного кордону.
1. Історичні етапи запровадження та встановлення оперативної охорони державного
кордону.
2. Співвідношення форм охорони державного кордону.
3. Особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів
ДПСУ.
Тема 2. Правове регулювання ОРД оперативних підрозділів ДПС України.
Заняття 1. Загальна характеристика джерел правового регулювання ОРД оперативних
підрозділів ДПС України.
Навчальні питання:
1. Поняття правового регулювання ОРД, загальна характеристика правових джерел
регулювання суспільних відносин в ОРД.
2. Правова основа ОРД оперативних підрозділів ДПСУ.

1.1-1.6; 2.1;
конспект.

1.1-1.6; 2.1;
конспект.

1.2-1.7; 1.191.22; 2.1; 3.4,
с. 10-47.

2

групове
заняття

2

самостійна
робота

8

індивідуальна
робота
(конспект)

4

3

16/4
1

лекція

2

2

семінар

2

індивідуальн
а робота
(розробка
документів,
конспект)
самостійна
робота

4

8

3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» – головний оперативнорозшуковий закон.
Заняття 2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» – головний
оперативно-розшуковий закон.
Навчальні питання:
1. Структура Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Основні положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» і їх
загальна характеристика.
Навчальні питання:
1. Структура та основні положення Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність», які стосуються діяльності ДПС України.
2. Тлумачення основних норм Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
Навчальні питання:
1. Проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.
2. Перспективи правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.
Тема 3. Суб’єкти здійснення розвідувальної, контррозвідувальної, оперативнорозшукової діяльності їх загальна структура і призначення.
Заняття 1. Загальні положення щодо здійснення розвідувальної, контррозвідувальної та
оперативно-розшукової діяльності.
Навчальні питання:
1. Суб’єкти здійснення розвідувальної, контррозвідувальної, оперативно-розшукової
діяльності, їх правовий статус.
2. Загальна характеристика розвідувальної, контррозвідувальної та оперативнорозшукової діяльності.
Заняття 2. Суб’єкти здійснення розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності в
структурі ДПС України.
Навчальні питання:
1. Суб’єкти здійснення розвідувальної діяльності в структурі ДПС України.
2. Суб’єкти здійснення оперативно-розшукової діяльності в структурі ДПС України.
Навчальні питання:
1. Призначення та загальна структура Департаменту оперативно-розшукової діяльності
Адміністрації ДПС України.
2. Призначення та загальна структура Управління внутрішньої та власної безпеки
Адміністрації ДПС України.
Навчальні питання:
1. Структура та основні положення Законів України «Про розвідувальні органи
України», «Про контррозвідувальну діяльність».

1.4; 1.13; 2.1;
3.53;
конспект.

1.4; 1.13; 2.1;
3.53;
конспект.

Згідно з
планом
семінару

1.4; 1.13; 2.1;
3.53;
конспект.

1.4; 1.13; 2.1;
3.53;
конспект.

4

18/4
1

лекція

2

2

групове
заняття

2

індивідуальн
а робота
(розробка
документів,
конспект)

4

самостійна
робота

10

Всього за 1-й модуль

2. Тлумачення основних норм Законів України «Про розвідувальні органи України»,
«Про контррозвідувальну діяльність».
Тема 4. Основні види кримінальних правопорушень, протидія яким відноситься до
компетенції ОП ДПС України.
Заняття 1. Основні види кримінальних правопорушень, протидія яким відноситься до 1.13;
1.4;
компетенції ОП ДПС України.
3.14;
3.45;
Навчальні питання:
конспект.
1. Поняття та види протиправної діяльності на державному кордоні України.
2. Загальна
характеристика
діяльності
ОП
щодо
протидії
кримінальним
правопорушенням в сфері компетенції ДПС України.
Заняття 2. Оперативно-розшукова характеристика основних видів злочинів, що входять
1.13;
до компетенції ОП ДПСУ.
1.14;1.18;
Навчальні питання:
конспект.
1. Оперативно-розшукова характеристика незаконного переправлення осіб через ДК
України ст. 332 КК України.
2. Оперативно-розшукова характеристика порушення порядку в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї ст. 332-1 КК України.
3. Оперативно-розшукова характеристика порушення правил міжнародних польотів ст. 334
КК України.
4. Оперативно-розшукова характеристика контрабанди ст.201 КК України.
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика положень Закону України «Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю», які стосуються діяльності ДПС України.
2. Загальна характеристика положень Закону України "Про протидію торгівлі людьми",
які стосуються діяльності ДПС України.
3. Загальна характеристика положень Закону України "Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними", які
стосуються діяльності ДПС України.
4. Загальна характеристика положень Закону України "Про боротьбу з тероризмом", які
стосуються діяльності ДПС України.
Навчальні питання:
1.2-1.5; 1.17;
1. Кримінально-правова характеристика складу злочину за ст.332 КК України «Незаконне
3.14; 3.59.
переправлення осіб через державний кордон України».
2. Кримінально-правова характеристика складу злочину за ст.149 КК України «Торгівля
людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини».
Лекції – 8 год., семінари – 4 год., групові заняття – 4 год., індивідуальна робота – 12 год.,
самостійна робота – 34 год.

5
1

лекція

12/4
2

2

практичне
заняття

2

самостійна
робота

6

індивідуаль
на робота
(розробка
документів,
конспект)

2

6

14/4
1

лекція

2

2

групове
заняття

2

Тема 5. Оперативно-розшукове забезпечення кримінально-процесуальної діяльності.
Заняття 1. Загальні положення щодо забезпечення ОП здійснення кримінального
провадження.
Навчальні питання:
1. Роль і місце ОП й заходів ОРД в кримінальному провадженні.
2. Загальні положення щодо здійснення негласних слідчих (розшукових) дій та
використання їх результатів у кримінальному провадженні.
Заняття 2. Прийняття рішень щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та
виконання ОП письмових доручень слідчого, прокурора.
Навчальні питання:
1. Керівництво відпрацюванням документів за результатами проведення негласних
слідчих (розшукових) дій.
2. Документи про виконання (хід) негласних слідчих (розшукових) дій та їх
відпрацювання.
Навчальні питання:
1. Зміст та загальна характеристика норм КПК України у частині, що стосується
здійснення ОП негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Повноваження суб’єктів та характер доручень на проведення негласних слідчих
розшукових) дій, які можуть надаватися ними.
Навчальні питання:
1. Порядок розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих
(розшукових) дій.
2. Вимоги до процесуальних документів про проведенням негласних слідчих
(розшукових) дій.
3. Тактичні особливості керівництва проведенням негласних слідчих (розшукових) дій.
Тема 6. Пошук порушників законодавства з прикордонних питань в діяльності ОП
ДПС України.
Заняття 1. Оперативний пошук порушників в діяльності ОП ДПС України.
Навчальні питання:
1. Поняття та сутність оперативного пошуку порушників в діяльності ОП ДПС України.
2. Призначення, елементи організації й здійснення оперативного (ініціативного) пошуку.
3. Особливості здійснення оперативного (ініціативного) пошуку під час спеціальних дій
щодо пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань.
Заняття 2. Пошукові ознаки порушників законодавства з прикордонних питань та їх
використання в діяльності ОП ДПС України.
Навчальні питання:
1. Поняття, правові підстави і види оперативного розшуку.

2.1;
1.19;
Розділ 1,2,3;
3.24, с.4 –
45; 3.45.

2.1;
1.19;
Розділ 1,2,3;
3.24, с.4 –
45; 3.45.

1.19; Розділ
1,2,3; 3.24.

1.19; Розділ
1,2,3; 3.24.

1.60;
2.1;
3.45; 3.59.

1.60;
2.1;
3.45; 3.59.

індивідуаль
на робота
(конспект з
теми,
розробка
документів)
самостійна
робота

7

4

6

1

лекція

12/4
2

2

семінар

2

індивідуаль
на робота
(конспект
з теми)
самостійна
робота

2

6

2. Організація та тактика оперативного розшуку.
Навчальні питання:
1. Стадії вчинення злочину та форми співучасті.
2. Основні складові оперативного (ініціативного) пошуку в діяльності ОП ДПС України.

Навчальні питання:
1. Зміст роботи оперативного працівника з використання пошукових ознак у ході роботи
на ділянці оперативного забезпечення.
2. Робота з конфіденційними джерелами інформації щодо використання пошукових ознак
у ході виконання ними завдань (доручень).
3.Роль і місце оперативного пошуку в оперативно-розшуковому процесі.
Тема 7. Загальні положення теорії щодо видів, форм і методів ОРД ОП ДПС України.
Заняття 1. Види оперативно-розшукової діяльності та її форми.
Навчальні питання:
1. Поняття видів оперативно-розшукової діяльності та їх загальна характеристика.
2. Поняття, загальна характеристика форм і методів оперативно-розшукової діяльності.
Заняття 2. Загальні положення теорії щодо видів, форм і методів ОРД ОП ДПС України.
Навчальні питання:
1. Форми ОРД гласна і негласна.
2. Гласні та негласні ОРЗ.
3. Поняття особистого пошуку.
4. Поняття розвідувального опитування.
5. Поняття оперативної установки, її значення у боротьбі із злочинністю.
6. Поняття візуального спостереження, його значення у боротьбі із злочинністю.
1. Пошук осіб і фактів, що представляють оперативний інтерес, як форма оперативнорозшукової діяльності.
2. Оперативна розробка як форма оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативно-розшукова профілактика, як форма оперативно-розшукової діяльності.
Навчальні питання:
Тактичні особливості проведення візуального спостереження.
Тактичні особливості проведення оперативної установки.
Тактичні особливості проведення розвідувального опитування.
Тактичні особливості проведення оперативного (легендованого) огляду.
Тактичні особливості проведення особистого пошуку.
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Тема 8. Організація забезпечення внутрішньої та власної безпеки персоналу органів
(підрозділів) охорони державного кордону.
Заняття 1. Загальна характеристика заходів забезпечення внутрішньої та власної
безпеки особового складу ДПС України та їх близьких родичів.
Навчальні питання:
1. Поняття, правова основа, необхідність та порядок проведення заходів внутрішньої та
власної безпеки.
2. Види спеціальних заходів та їх коротка характеристика.
3. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних заходів безпеки.
Заняття 2. Види та призначення заходів забезпечення внутрішньої та власної безпеки
персоналу ДПС України.
Навчальні питання:
1. Поняття, правова основа та необхідність проведення заходів, що забезпечують
внутрішню та власну безпеку.
2. Характеристика спеціальних заходів безпеки.
3. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних заходів безпеки.
4. Суб’єкти забезпечення заходів безпеки.
5. Відповідальність за порушення заходів безпеки.
Навчальні питання:
1. Загальні положення ЗУ "Про державний захист працівників суду і правоохоронних
органів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві",
"Про засади запобігання та протидії корупції".
2. Вимоги наказів Адміністрації ДПС України від 28.04.2004 р. № 354, від 27.03.2006 р.
№ 235, від 09.12.2009 р. № 46т.
Навчальні питання:
1. Порядок забезпечення профілактики правопорушень у сфері службової діяльності
персоналу ДПСУ.
2. Взаємодія при проведенні спецзаходів з протидії злочинності на ДК.
3. Заходи щодо вдосконалення внутрішньої та власної безпеки.
2. Види спеціальних заходів та їх коротка характеристика.
3. Порядок забезпечення профілактики правопорушень у сфері ОСД персоналу ДПСУ.
4. Взаємодія при проведенні спецзаходів з протидії злочинності на ДК.
5. Заходи щодо вдосконалення внутрішньої та власної безпеки персоналу ДПС України.
Лекції – 8, групових занять – 2; семінари – 4; практичні заняття – 2; індивідуальна робота
– 12, самостійна робота – 26.
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Лекції – 16, групових занять – 6; семінари – 8; практичні заняття – 2; індивідуальна
робота – 24, самостійна робота – 60; диференційований залік – 4.
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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. Слухачі, 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 слухач 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 слухач
(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, слухачу (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 слухач (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

