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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Мета вивчення навчальної дисципліни – є поглиблення, розширення та систематизація студентами раніше здобутих знань з
правового регулювання та особливостей оперативно-розшукової діяльності в рамках кримінального провадження.
Завдання:
- знати особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності;
- знати поняття та принципи оперативно-розшукової діяльності;
- визначати підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність в рамках кримінального провадження;
- знати основні підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності;
- розуміти обов'язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;
- знати гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та строки здійснення ОРД.
Зміст навчальної дисципліни.
Тема 1. Завдання та поняття оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні, її історія і перспективи розвитку.
Тема 2. Правова основа та принципи оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні
Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх обов’язки та повноваження
Тема 4. Оперативно-розшукові заходи в рамках кримінального провадження: поняття, загальна характеристика та порядок їх
проведення.
Тема 5. Організація роботи по оперативно-розшуковим справам
Тема 6. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
Запланована навчальна діяльність: лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., практичні – 12 годин, диференційований залік
4 год., індивідуальна робота – 40 год., самостійна робота – 40 год.; разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); семінарські заняття (з
використанням практикумів); практичні заняття (з виконанням практичних завдань), самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, диференційований залік (усна форма)
Вид семестрового контролю: диференційований залік
Навчальні ресурси:

Нормативний матеріал
1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, №
30, ст.141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: офіційне видання. - К.: Ін Юре, 2012. – 272 с.

Міжнародні договори:
1. Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року) //
Бюллетень законодавства і юрид. практики України. –1997. - №5. – стр. 19.
2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Рим, 4.XI.1950 (Конвенцію ратифіковано Законом
№475/97-ВР від 17.07.97) // ОВУ. –1998. - №13. – С.270 – 302.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини. Прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною
Асамблеєю ООН (ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р. і набрав сили 23.03.1976 р. // Відомості Верховної
Ради СРСР, - 1976, - №17. - Ст.291) (про приєднання див.: постанову ВР УРСР №582-12 від 25.12.90) //
Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 2000. - №12. – стр. 5.
4. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. (ратифікована Законом
України від 22.09.1995 р.; набула чинності для України 29.12.1995 р.) // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською
і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 1095 - 1115.
5. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws /
main.cgi.
Закони України:
1. «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–XII [Електронний ресурс]: Офіційний вебпортал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
2. «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. №1789-12 // Відомості Верховної Ради України, 1991, №53, ст.793.
3. «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. №2229-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992,№27, ст.382.
4. «Про контррозвідувальну діяльність»: Закон України : від 26.12.2002 р., № 374–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №
12. – Ст. 89.

5. «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. №3782-12
// Відомості Верховної Ради України, 1994, №11, ст.51.
Рішення Європейського суду з прав людини:
1. у справі „Баглай проти України” від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з
предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.691-698;
2. у справі „Гонгадзе проти України” від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з
предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.699-744;
3. у справі „Кобцев проти України” від 04.04.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з
предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С. 744-761;
Відомчі нормативні акти:
1. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у
кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства
фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5
2. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян : наказ Генерального
прокурора України : від 26.12.2005 р., № 7гн. – К. 2005. – 6 с.

3. Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №8 «Про організацію роботи органів прокуратури України в
галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги»;
Постанови Пленуму Верховного Суду України:
1.
2.
3.
4.

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996р. №9;
«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р. №7
« «Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу» від 26 березня 1999р. №6;
«Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків
тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25 квітня 2003р. №4;

5. «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня
2003р. №8;
Основна література
1. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. –
620 с.

2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ,
2002. – 336 с.
3. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / С.М. Моісєєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін.. / За ред.. проф.. О.М. Джужи. –
К. : Правова єдність, 2009. – 310с.
Викладач: згідно форми А-4.03.

ВИКЛАДАЧІ:
Площинська А. О. ploshchynska1611@gmail.com
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Кримінальне процесуальне право, кримінальне право, право Європейського союзу.
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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.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів наступних програмних компетентностей:

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів наступних програмних компетентностей:
А) загальні компетентності:
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-9 Здатність працювати в команді.
ЗК-10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини
і громадянина в Україні.
ЗК-12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
ЗК-13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК-14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
ЗК-15 Прагнення до збереження навколишнього середовища
Б) Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК-1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої
професії та її ролі у суспільстві.
ФК-2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів
ФК-3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи
ФК-4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
ФК-5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також
міжнародного приватного права.
ФК-6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
ФК-7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових
інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:конституційне право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
ФК-8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
ФК-9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.
ФК-10
Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.
ФК-11
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
ФК-12
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
ФК-13
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності.
ФК-14
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних
даних та конфіденційної інформації.
ФК-15
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
ФК-16
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру
і значення.
ФК-17
Володіти основами психологічних знань, технологіями творчого психологічного мислення,
психологічним інструментарієм дослідження особистості та малих соціальних груп
ФК-18
Здатність аналізувати та застосовувати на практиці психологічні прийоми в професійному спілкуванні.
Розуміння психологічних процесів під час вчинення юридичних дій.

ФК-19
Розуміння сучасних можливостей, функцій та завдань судової медицини і судової психіатрії, методів
та методики судової медицини і судової психіатрії, закономірностей виникнення слідів, збору та дослідження слідів
медично-біологічного характеру.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення студентами наступних програмних результатів
навчання:
ПРН-3
Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН-4
Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
ПРН-6
Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних
завдань професійної діяльності.
ПРН-3
Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
Знання: законодавства, яке регулює процес організації навчання.
Розуміння: змісту відповідних норм законодавства про освіту.
Застосовування: законодавства, яке регламентує порядок проведення самоосвіти.
Аналіз: змісту відповідних норм законодавства.
Синтез: прийняття індивідуального рішення як результату діяльності з питань реалізації законодавства.
Оцінювання: діяльності громадських організацій на предмет її відповідності нормам законодавства, яке
регламентує діяльність правоохоронних органів та міжнародних органів захисту прав людини.
ПРН-4
Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
Знання: законодавства, яке відображає універсальні та регіональні джерела європейських стандартів захисту прав
людини.
Розуміння: принципів, на яких ґрунтується співробітництво держав в сфері міжнародно-правового захисту прав
людини;
Застосовування: положень законодавства, яке регламентує порядок захисту прав та свобод людини в
кримінальному процесі.
Аналіз: міжнародно-правові зобов’язання України за універсальними та регіональними конвенціями з прав
людини
Синтез: знань про правовий статус особи в кримінальному процесі та прктики ЄСПЛ.

Оцінювання: тенденції розвитку інституту міжнародного захисту прав людини у міжнародному праві.
ПРН-6
Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних
завдань професійної діяльності.
Знання: законодавства, яке відображає універсальні та регіональні джерела європейських стандартів захисту прав
людини.
Розуміння: практики ЄСПЛ, принципів, на яких ґрунтується співробітництво держав в сфері міжнародноправового захисту прав людини;
Застосовування: положень законодавства, яке регламентує порядок захисту прав та свобод людини в
кримінальному процесі.
Аналіз: міжнародно-правові зобов’язання України за універсальними та регіональними конвенціями з прав
людини
Синтез: знань про правовий статус особи в кримінальному процесі.
Оцінювання: практики ЄСПЛ та нормативний зміст європейських стандартів прав людини у кримінальному
процесі.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
Найменування
Кількість
Номери, вид занять та кількість годин
Місяці Номери тем, занять
теми
теми
годин
та кількість годин
1
2
3
4 5
6
7 8 9 10 11 12
1
Тема 1. Завдання та
6
Лз2 Сз2 Пз2
1/1Лз(2); 1/2Сз(2);
поняття
1/3Пз(2);
оперативнорозшукової
діяльності
в
кримінальному
провадженні,
її
історія
і
перспективи
розвитку
2
Тема 2. Правова
6
Лз2 Сз2 Пз2
2/1Лз(2); 2/2Сз(2);
основа та принципи
2/3Пз(2);
оперативнорозшукової
діяльності
в
кримінальному
провадженні
3
Тема 3. Суб’єкти
6
Лз2 Сз2 Пз2
3/1Лз(2); 3/2Сз(2);
оперативно3/3Пз(2);
розшукової
діяльності,
їх
обов’язки
та
повноваження

Кількість
годин

Тема
4.
Оперативнорозшукові заходи в
рамках
кримінального
провадження:
поняття, загальна
характеристика та
порядок
їх
проведення.
5
Тема 5. Організація
роботи
по
оперативнорозшуковим
справам
6
Тема 6. Нагляд за
додержанням
законів під час
проведення
оперативнорозшукової
діяльності
в
кримінальному
провадженні
Диференційований
залік
Всього
4

6

Лз2 Сз2 Пз2

4/1Лз(2); 4/2Сз(2);
4/3Пз(2);

6

Лз2 Сз2 Пз2

5/1Лз(2); 5/2Сз(2);
5/3Пз(2);

6

Лз2 Сз2 Пз2

6/1Лз(2); 6/2Сз(2);
6/3Пз(2);

4

Дз4

Дз (4)

40

18

12

4

4

2

2

Всього

40

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№ теми
1

№
Заняття
2

Види навчальних
занять, завдань
3

1.

Кількість
годин
4

11

1

Лекційне заняття

2

2

Семінарське заняття

4

Найменування теми і навчальні питання

Література*

5

6

3 курс
5 семестр
Завдання та поняття оперативно-розшукової діяльності в
кримінальному провадженні, її історія і перспективи
розвитку
Заняття 1. Завдання та поняття оперативно-розшукової
діяльності в кримінальному провадженні, її історія і
перспективи розвитку
1. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття оперативно-розшукової діяльності як виду
правоохоронної діяльності і як галузі юридичної науки.
3. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з
іншими видами юридичної діяльності.
4. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності
Тенденції та перспективи розвитку теорії оперативнорозшукової діяльності.
Заняття
2.
Оперативно-розшукова
діяльність
в
кримінальному провадженні.
1. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності як
виду правоохоронної діяльності і як галузі юридичної науки.
2. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з
іншими видами юридичної діяльності.
3. Теорія оперативно-розшукової діяльності в кримінальному
провадженні і суміжні галузі юридичних наук.

[1.3], [1.6], [1.7],
[1.21],
[2.1],
[2.2],
[3.8],
[3.11], [3.13]

3

Практичне заняття

4

Самостійна робота

5

2.

9

1

Лекційне заняття

2

Заняття 3. Оперативно-розшукова діяльність в
кримінальному провадженні.
1. Завдання оперативно-розшукової діяльності як виду
правоохоронної діяльності в кримінальному провадженні.
2. Спів
відношення оперативно-розшукової діяльності з іншими
видами юридичної діяльності.
1. Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні
галузі юридичних наук.
2. Перспективні напрями розвитку теорії оперативнорозшукової діяльності.
3. Розшукові діяльність античних часів.
4. Розшукова діяльність в Київській Русі Основні
категорії науки оперативно-розшукової діяльності.
5. Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII cт.
Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в
ХІХ – XX.
6. Сучасна українська наукова школа оперативнорозшукової діяльності.

Правова основа та принципи оперативно-розшукової
діяльності в кримінальному провадженні
Заняття 1. Правове регулювання оперативнорозшукової діяльності
1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
2. Загально-правові принципи оперативно-розшукової
діяльності
3. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.
4. Міжнародне-правове регулювання співробітництва
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.

[1.1],
[1.3],
[1.6],
[1.20],
[1.21],
[1.26],
[2.1], [2.2], [3.6]

2

Семінарське заняття

2

Пракичне заняття
5

самостійна робота

3.

Лекційне заняття

Заняття 3. Правова основа регулювання оперативнорозшукової діяльності
1. Загально-правові принципи оперативно-розшукової
діяльності
2. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.
3. Міжнародне-правове регулювання співробітництва
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.
4. Відомчі нормативно правові акти, що регулюють
оперативно-розшукову діяльність.
1. Конституційні засади правового регулювання оперативнорозшукової діяльності в Україні.
2. Оперативно-розшукове законодавство України – правова
основа оперативно-розшукової діяльності.
3.
Міжнародне-правове регулювання співробітництва
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.

9

1

Заняття
2.
Актуальні
аспекти
правового
регулювання оперативно-розшукової діяльності
1. Загально-правові принципи оперативно-розшукової
діяльності
2. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.
3. Міжнародне-правове регулювання співробітництва
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.

2

Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх обов’язки
та повноваження
Заняття
1.
Суб’єкти
оперативно-розшукової
діяльності
1. Поняття оперативних підрозділів.
2. Види і загальні риси оперативних підрозділів.
3. Обов’язки оперативних підрозділів.
4. Повноваження оперативних підрозділів.

[1.1],
[1.9],
[1.16],
[2.2]

[1.3],
[1.14],
[2.1],

2

Семінарське заняття

2

Пракичне заняття

4

9

1

Лекційне заняття

Заняття 3. Актуальні аспекти діяльності суб’єктів
оперативно-розшукової дільності
1. Поняття, види і загальні риси оперативних
підрозділів.
2. Функції та обов’язки оперативних підрозділів.
3. Повноваження оперативних підрозділів.
4. Інші суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.

1. Виконання письмових доручень і запитів.
Інформування органів державної влади.
2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві.
3. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з
іншими підрозділами правоохоронних органів

Самостійна робота

4.

Заняття 2. Характеристика суб’єктів ОРД
1. Види і загальні риси оперативних підрозділів.
2. Обов’язки оперативних підрозділів.
3. Повноваження оперативних підрозділів.
4. Інші суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.

2

Оперативно-розшукові
заходи
в
кримінального
провадження:
поняття,
характеристика та порядок їх проведення.

рамках
загальна

Характеристика оперативно-розшукових заходів в
рамках кримінального провадження
1. Правові основи проведення оперативно-розшукових
заходів.
2. Загальна характеристика та поняття оперативнорозшукових заходів.
3. Класифікація та порядок проведення оперативно-

[1.1],
[1.2],
[1.3],
[1.6],
[1.11],
[1.26],
[2.1],
[2.2],
[3.2],
[3.3],
[3.11], [3.14]

розшукових заходів.

Оперативно-розшукові
кримінального провадження

2

Семінарське заняття

Практичне занятття

2

4

в

рамках

1. Опитування осіб за їх згодою.
2. Оперативний огляд.
3. Оперативна закупівля.
4. Контрольоване постачання.
5. Оперативне проникнення.
6. Зняття інформації з каналів зв’язку.
7. Контроль телеграфно-поштових відправлень.
8. Візуальне спостереження
9. Оперативний експеримент
Оперативно-розшукові
заходи
в
рамках
кримінального провадження
1. Правові основи проведення оперативно-розшукових
заходів.
2. Загальна характеристика та поняття оперативнорозшукових заходів.
3. Класифікація та порядок проведення оперативнорозшукових заходів.
4. Зняття інформації з каналів зв’язку.
5. Контроль телеграфно-поштових відправлень.
6. Візуальне спостереження
7. Оперативний експеримент
1. Класифікація оперативно-розшукових заходів.
2. Зняття інформації з каналів зв’язку.

самостійна робота
5.

заходи

9

Організація

роботи

по

оперативно-розшуковим

справам

1

Лекційне заняття

2

Особливості організації роботи по оперативнорозшуковим справах.
1. Правові основи ведення оперативно-розшукових
справ.
2. Сутність організації оперативної розробки осіб, що
підозрюються у підготовці та вчиненні кримінального
правопорушення.
3. Підстави та порядок заведення ОРС.
4. Організація документування та реалізації матеріалів
ОРС.
Організація
справам

роботи

по

оперативно-розшуковим

2

Семінар

2

1. Сутність організації оперативної розробки осіб, що
підозрюються у підготовці та вчиненні кримінального
правопорушення.
2. Підстави та порядок заведення ОРС.
3. Організація документування та реалізації матеріалів
ОРС.

3

Практичне заняття

4

Актуальні аспекти організації роботи по оперативнорозшуковим справах.
1. Строки ведення ОРС, порядок їх продовження.
2. Оперативно-тактичне планування, види планів і
порядок їх складання.
3. Взаємодія зі слідчим під час реалізації оперативнорозшукових справ.
4. Підстави та порядок закриття ОРС

[1.1],
[1.2],
[1.3],
[1.12],
[1.13],
[1.14],
[1.15],
[1.17],
[1.18],
[1.19],
[1.20],
[2.1],
[2.2],
[3.1],
[3.9],
[3.12],
[3.14], [3.15]

Самостійна робота

6

Сутність організації оперативної розробки осіб, що
підозрюються у підготовці та вчиненні злочинів.
Підстави та порядок заведення ОРС.
8
Нагляд за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності в кримінальному
провадженні

1

Лекційне заняття

2

Заняття 1. Захист прав людини під час проведення ОРД
1. Поняття та сутність забезпечення прав і свобод людини
в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Відомчий та судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю.
3. Конституційні гарантії прав та свобод людини і
громадянина в оперативно-розшуковій діяльності.
4. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово
обмежують права та свободи громадян.
5. Порядок отримання дозволу на проведення оперативнорозшукових заходів, що тимчасово обмежують права та
свободи громадян.

2

Семінар

2

Заняття 2. Гарантії захисту прав людини під час
проведення ОРД
1. Сутність забезпечення прав і свобод людини в
оперативно-розшуковій діяльності.
2. Відомчий та судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю.
3. Конституційні гарантії прав та свобод людини і
громадянина в оперативно-розшуковій діяльності.
4. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово
обмежують права та свободи громадян.
5. Порядок отримання дозволу на проведення

[1.1],
[1.2],
[1.3],
[1.4],
[1.8],
[1.10],
[1.22],
[1.23],
[1.24],
[1.25],
[2.1], [2.2]

оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують
права та свободи громадян.

Практичне заняття

4

Заняття 3. Конституційні гарантії прав та свобод
людини і громадянина в оперативно-розшуковій
діяльності.
1. Право на повагу до гідності.
2. Право на свободу та особисту недоторканність.
3. Гарантії недоторканності житла.
4. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції.
5. Гарантії встановлення істини та презумпції
невинуватості.
6. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя.
1. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово
обмежують права та свободи громадян.

Самостійна робота

2. Порядок отримання дозволу на проведення
оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують
права та свободи громадян.
Індивідуальна робота
Індивідуальна робота
Диференційований залік
Разом за V семестр
Разом за IІІ курс
Усього за дисципліну

24

Виконання контрольної роботи за заданою тематикою.

16

Написання реферату за наданою темою

4
120
120
120
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X. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
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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. Студенти, 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 студент 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 студент (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, студенту (слухачу) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17
балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку студент (слухач) 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

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1 Лекція
МН 1.2 Розповідь
МН 1.3 Пояснення
МН 1.4 Бесіда
МН 1.5 Інструктаж
МН 1.6 Дискусія
МН 1.7 Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1 Демонстрація
МН 2.2 Ілюстрація
МН 2.3 Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1 Лабораторна робота
МН 3.2 Практична робота
МН 3.3 Пробні вправи
МН 3.4 Творчі вправи
МН 3.5 Усні вправи
МН 3.6 Практичні вправи
МН 3.7 Графічні вправи
МН 3.8 Технічні вправи
МН 3.9 Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального
навчання
МН 4.1 Рецептивний

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

МН 4.2
МН 4.3
МН 4.4

Репродуктивний
Евристичний
Дослідницький

