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Поляков Євген Валентинович- кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

Ветеран Національної поліції України. Член Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері

оперативно-розшукової діяльності. Автор більше 120 наукових праць.

У 2021 році пройшов стажування в Центрі дослідження Європейських реформ (Велике

Герцогство Люксембург).

Сфера наукових інтересів: оперативно-розшукова діяльність.

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1, каб. 317, тел. (066)

7646806 електронна адреса: transp.oli@ukr.net



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Назва навчальної дисципліни:

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ 

ДОКУМЕНТУВАННЯ

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році навчання. Пов’язана

з навчальними дисциплінами «Кримінальне право», «Кримінологія»,

«Кримінальне процесуальне право», «Криміналістика», «Оперативно-

розшукова діяльність», «Оперативно-розшукова тактика», «Агентурно-

оперативна робота», «Психологія оперативно-розшукової діяльності».

Кількість кредитів ЄКТС – 4.

Форма підсумкового контролю – залік.

Здобувач вищої освіти повинен мати допуск до державної таємниці.



СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Сфера професійного використання: Посади в оперативних підрозділах

Національній поліції України, Служби безпеки України, Державного бюро

розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Державної

прикордонної служби, розвідувальних органів України, Управління

державної охорони, органів і установ виконання покарань, державної

фіскальної служби.



КОРОТКИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукове документування» сприяє

системному розумінню державної політики у сфері протидії злочинності. Програма охоплює

широке коло питань, знання яких має велике значення для практичної діяльності оперативних

підрозділів Національної поліції України в сучасних умовах. Вона має за мету поглибити

теоретичні знання оперативно-розшукової діяльності та набути практичні навички організації та

здійснення заходів оперативно-розшукового документування під час виконання завдань

оперативно-розшукової діяльності.



ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Тема №1 – з грифом обмеженого доступу.

Тема №2 – з грифом обмеженого доступу.

Тема №3 – з грифом обмеженого доступу.



ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових проблем

курсу.

навчання є: пояснювально-ілюстративний,

проблемно-пошуковий та дослідницький

Методами

репродуктивний,

методи.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Науково-педагогічним складом кафедри оперативно-

розшукової діяльності з навчальної дисципліни «Оперативно-

розшукове документування» підготовлені всі необхідні

навчально-методичні матеріали. Всі вони зберігаються у фондах

спеціальної бібліотеки університету.
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радимо звернути увагу на видання, підготовлені науково-педагогічним складом
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