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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Назва навчальної дисципліни:  
 

ПСИХОЛОГІЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

         Навчальна дисципліна викладається у п’ятому семестрі 

на третьому році навчання. Пов’язана з навчальними 

дисциплінами «Кримінальне право», «Кримінологія», 

«Кримінальне процесуальне право», «Криміналістика», 

«Юридична психологія», «Оперативно-розшукова діяльність», 

«Оперативно-розшукова тактика», «Оперативно-розшукове 

документування», «Агентурно-оперативна робота». 

 Кількість кредитів ЄКТС – 3. Форма підсумкового 

контролю – залік. 

       Здобувач вищої освіти повинен мати допуск до 

державної таємниці.  

 



 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 тощо.  



 

КОРОТКИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

  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.  

 

 

 



 

        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. 

 



 

        У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 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. 

 



 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 
 

• Тема № 1. Поняття, завдання та система психології оперативно-

розшукової діяльності. 

• Тема № 2. Тактика встановлення психологічного контакту в 

оперативно-розшуковій діяльності .  

• Тема 3. Психологічні особливості спілкування в оперативно-

розшуковій діяльності. 

• Тема № 4. – з грифом обмеженого доступу. 

• Тема № 5. – з грифом обмеженого доступу. 

• Тема № 6. – з грифом обмеженого доступу. 



 

ПРОЦЕС  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. 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
  

 Науково-педагогічним складом кафедри 

оперативно-розшукової діяльності з навчальної 

дисципліни «Психологія оперативно-розшукової 

діяльності» підготовлені всі необхідні навчально-

методичні матеріали. 

 Всі вони зберігаються у фондах спеціальної 

бібліотеки університету.  
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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. 
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