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ПСИХОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Кафедра: Оперативно-розшукової діяльності 

2.Інформація про 

викладачів 

Албул Сергій Володимирович - кандидат юридичних 

наук, професор, професор кафедри оперативно-

розшукової діяльності факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції. Ветеран 

Національної поліції України. Заступник Голови 

Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері 

оперативно-розшукової діяльності. Автор більше 200 

наукових праць. 

У 2017 р. пройшов стажування в Центрі дослідження 

Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург). 

У 2019 р. пройшов стажування в Академії HUSPOL 

(Чеська Республіка, м. Граніце де Мурава) та у 

Європейському університеті Віадріна (Федеративна 

Республіка Німеччина, м. Франкфурт-на-Одері).  

Сфера наукових інтересів: оперативно-розшукова 

діяльність. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 217, тел. (094) 9556602 Viber, 

Telegram, електронна адреса: omaxy@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова. 

Здобувач вищої освіти повинен мати допуск до 

державної таємниці.  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість  
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8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія 

оперативно-розшукової діяльності» 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 загальної психології та набути 



практичні навички застосування психологічних знань 

під час виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності.  

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. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Кримінологія, Кримінальне 

процесуальне право, Криміналістика, Оперативно-

розшукова діяльність, Юридична психологія, 

Оперативно-розшукова тактика, Оперативно-розшукове 

документування, Агентурно-оперативна робота 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

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: 

психологічні  особливості  діяльності працівників 

оперативних підрозділів Національної поліції та 

негласних працівників; психологічні особливості дій 

працівників оперативних підрозділів Національної 

поліції в особливо складних, екстремальних ситуаціях; 

психологічні особливості діяльності працівників 

оперативних підрозділів Національної поліції під час 

здійснення оперативно-розшукових заходів; 

психологічні якості особи, яка замислила, чи вже 

вчинила злочин; психологічні особливості встановлення 

контакту з особами, які володіють оперативно значущою 

інформацією; особливості процесу спілкування та його 

специфіку при встановленні і розвитку довірчих 

відносин. 

        вміти: застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; приймати обґрунтовані рішення щодо 

проведення оперативно-розшукових заходів; вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; професійно оперувати 

категоріально понятійним апаратом оперативно-

розшукової діяльності; вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення кримінальних 

правопорушень, заходів, спрямованих на усунення 

загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці; застосовувати навички психологічної саморегуляції, 

професійної поведінки, стійкості, у психологічно 

напружених та екстремальних ситуаціях; застосовувати 

навички комунікативності при вирішенні завдань 

оперативно-розшукової діяльності; критично та системно 

аналізувати правові явища і застосовувати набуті знання 

та навички у професійній діяльності. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Психологічні особливості спілкування в 

оперативно-розшуковій діяльності: навчальний посібник 

/ С.В. Албул, А.М. Волощук, В.О. Криволапчук та ін.; за 

заг. ред. О.М. Цільмак. Одеса: ОДУВС, 2013. 256 с. 

2. Психологія оперативно-розшукової діяльності: 



навчальний посібник / Б.І. Бараненко. К.: Центр учбової 

літератури, 2020. 275 с. 

3. Албул С.В. Психологія оперативно-розшукової 

діяльності: збірник комплексних методичних матеріалів. 

Одеса: ОДУВС, 2012. 102 с. 

4. Психологія оперативно-розшукової діяльності: 

методичні рекомендації щодо проведення практичних 

занять (з елементами тренінгу) / Уклад. С.В. Албул, Т.В. 

Матієнко, О.М. Цільмак та ін. Одеса: ОДУВС, 2010. 96 

c. 

5. Тактико-психологічні засади слідчої та 

оперативно-розшукової діяльності: навчально-

методичний посібник / В.В. Тіщенко, В.Є. Загородній, 

Л.С. Бєлік. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 

160 с. 
 

 

 


