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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 
 
 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є формування у студентів 

професіональних знань про суть цієї діяльності, її сили, форми, 

методи та засоби, а також надання уявлення про застосування 

оперативних та оперативно-технічних засобів, ведення оперативно- 

розшукових справ, використання інформаційних обліків органів 

внутрішніх справ. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета викладання даної дисципліни полягає в оволодінні 

студентами навичками тлумачення та застосовування норм законів 

і підзаконних нормативних актів, які регулюють питання 

оперативно-розшукової діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: історію і перспективи розвитку, об’єкт і предмет теорії 

оперативно-розшукової діяльності; поняття, завдання, правову 

основу та принципи цієї діяльності; особливості компетенції та 

структуру оперативних підрозділів правоохоронних органів, що 

ведуть боротьбу зі злочинністю; основні методи збору та аналізу 

оперативної інформації; підстави проведення оперативно- 

розшукової діяльності; гарантії забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина при здійсненні оперативно-розшукових заходів. 

уміти: використовувати оперативно-пошукові та криміналістичні 



 

 
 

 
обліки органів внутрішніх справ у ході розкриття злочинів; 

оцінювати стан та особливості криміногенної обстановки; висувати 

оперативно-розшукові версії в ході перевірки інформації про 

підготовку та вчинення правопорушень; планувати проведення 

оперативно-розшукових заходів у процесі організації роботи по 

оперативно-розшуковим справам; готувати постанови про 

проведення оперативно-розшукових заходів, що потребують 

санкціонування в суді; застосовувати сили, засоби, оперативно- 

розшукові та оперативно-технічні заходи для розкриття та 

розслідування злочинів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- знання та розуміння сутності захисту прав людини 

правоохоронними органами; 

- розуміння широкого міждисциплінарного контексту практичного 

захисту прав людини правоохоронними органами; 

- здатність складати необхідні практичні документи в галузі 

захисту прав людини правоохоронними органами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Система правоохоронних органів. 

Об’єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності 

Поняття, завдання, правову основу та принципи 

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності 
Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 

при здійсненні оперативно-розшукових заходів. 
Використання результатів оперативно-розшукової діяльності. 
Види занять:лекції, практичні заняття 

Методи навчання:навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання:очна, дистанційна 

Пререквізити Теорія держави і права, кримінальне право. 

Пореквізити кримінологія 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Тетарчук І. В. Оперативно-розшукова діяльність / І. В. Тетарчук. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 212 с. 

Оперативно-розшукова діяльність. Для підготовки до іспитів. 
Навчальний посібник / Тетарчук В.І. – Київ:ЦНЛ. – 218 с. 

Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» / Мацюк В.Я. – Київ:ЦНЛ. – 

268. 

Локація та матеріально- Аудиторія практичного навчання 



 

 
 

технічне забезпечення  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний 

Викладач(і) ПІБ СЕМЧУК НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

 
Фото за 

бажанням 

Посада: страший викладач 
Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2605-semchuk 
Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: natalia.semchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:1-448 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom it25cr6 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2605-semchuk
mailto:natalia.semchuk@npp.nau.edu.ua


 


