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11  

10. 

Плани практичних та 

семінарських занять з 

підвищення кваліфікації 

старших 

оперуповноважених, 

оперуповноважених 

відділень груп організації 

роботи чергових частин та 

реагування на надзвичайні 

ситуації ГУ УМВС УМВС 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Юридична академія 

Міністерства внутрішніх 

справ, 2005. – 9 с. 

9  

11. 

Робоча навчальна 

програма 

підвищення кваліфікації 

дільничних інспекторів 

міліції, працівників 

карного розшуку, 

працівників боротьби з 

організованою 

злочинністю та 

працівників слідчих 

підрозділів ОВС 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

19 с. 

19  

12. 

Плани практичних та 

семінарських занять з  

підвищення кваліфікації 

працівників карного 

розшуку ОВС 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

10 с. 

10  



13. 

Плани практичних та 

семінарських занять 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

боротьби з організованою 

злочинністю 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

8 с. 

8  

14. 

Плани практичних та 

семінарських занять 

підвищення кваліфікації 

дільничних інспекторів 

міліції 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

8 с. 

8  

15. 

Плани практичних та 

семінарських занять 

підвищення кваліфікації 

працівників слідчих 

підрозділів ОВС 

 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

7 с. 

7  

16. 

Плани семінарських 

практичних та занять та 

самостійної роботи Для 

підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліст-юрист за 

спеціальністю 7.060102 

“Правоохоронна 

діяльність”, форма 

навчання заочна, термін 

навчання5 років 

(державне замовлення) 

друк. 

Методичні рекомендації. 

–Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

88 с. 

 

88  

17. 

Плани практичних занять 

та самостійної роботи з 

дисципліни „Досудове 

слідство в ОВС” для 

курсантів4-го курсу 

факультету „Кримінальної 

міліції”  

друк. 

Методичні рекомендації. –

Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 

30 с. 

30  

 


