
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ 

1. Кафедра: 
Кримінального процесу факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування  

2.Інформація про 

викладачів 

Федоров Ігор Васильович - кандидат юридичних 

наук, полковник поліції (у відставці), стаж роботи в 

органах внутрішніх справ і Національної поліції України 

– більше 27 років, з яких більше 21 року в слідчих 

підрозділах. 

         За період служби в органах внутрішніх справ був 

нагороджений почесними грамотами та відзнаками МВС 

України. 

В період роботи в закладі вищої освіти був 

нагороджений відзнакою МВС України – медаль «За 

безпеку народу» - 2019 рік, а також в 2020 році почесною 

грамотою «За сумлінне виконання службових обов’язків, 

тісну співпрацю з Національною гвардією України та з 

нагоди святкування 98 річниці з дня заснування 

університету». 

         Керівник наукового гуртка “Кримінальний процес”. 

Під його керівництвом опубліковано більш як 28 

наукових праць курсантів і студентів університету. 

Активно займається науково-дослідницькою 

роботою. Є автором наукових публікацій. Систематично 

приймає участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, робочих зустрічах. 

         В період часу з 09 листопада - 18 грудня 2020 року 

прийняв участь у міжнародному вузькопрофільному 

науково-педагогічному стажуванні для викладачів 

закладів вищої освіти юридичного профілю на базі 

Білостоцького університету (Польща). 

Сфера наукових інтересів: проведення слідчих дій за 

участю неповнолітніх; додержання конституційних прав 

громадян при проведенні досудового розслідування. 

З викладачем можна зустрітися за адресою:                              

м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 212, тел. (0482) 

345701, електронна адреса: Igalf1969@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 



6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 (денна)       90 (заочна)        

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Негласні слідчі 

(розшукові) дії» є розкриття його значення для охорони 

прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у 

кримінальному процесі, надання можливості майбутнім 

слідчим закріпити після вивчення основного курсу 

теоретичні питання на практиці та остаточно з’ясувати 

сутність, систему і порядок проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, використання їх результатів та 

результатів оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному провадженні. 

Особлива увага приділяється практиці Європейського 

суду з прав людини.  

Метою  викладання дисципліни є набуття 

здобувачами вищої освіти теоретичним і практичних 

знань в галузі забезпечення Конституційних прав 

людини, механізм їх реалізації та захисту. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Інформаційне право, 

Конституційне право. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 



 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: теорію кримінального процесу, кримінальне 

процесуальне законодавство України в частині 

призначення та проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, практику його застосування судами, 

прокурорами, органами досудового слідства, 

оперативними підрозділами. 

вміти: аналізувати зміст Конституції України та інших 

нормативно-правових актів у сфері забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина у діяльності 

правоохоронних органів; правильно тлумачити і 

застосовувати норми кримінального процесуального 

права, самостійно поповнювати й поглиблювати свої 

знання, визначати, обґрунтовувати та обстоювати свою 

правову позицію, захищати права, свободи і законні 

інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства 

і держави, опрацювати рішення Європеис̆ького суду з 

прав людини. 
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