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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 більш ніж 300 наукових та 

навчально-методичних праць. 

У 2017 р. та у 2021 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, психологія ОРД. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 
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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 четвертому семестрі на другому році 

навчання. Пов’язана з навчальними дисциплінами 

«Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальне 

процесуальне право», «Криміналістика», «Оперативно-

розшукова діяльність», «Оперативно-розшукове 

документування», «Агентурно-оперативна робота», 

«Психологія оперативно-розшукової діяльності» 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

4 

 

120 



- з них аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

40        

16         

24          

80        

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

     Вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-

розшукова тактика» 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 оперативно-

розшукових заходів 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, Оперативно-розшукове 

документування, Агентурно-оперативна робота, 

Психологія оперативно-розшукової діяльності 

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 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за 

наукову роботу в межах навчальної дисципліни може 

отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з 

навчальної дисципліни та виставлення підсумкової 

кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. 

Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх 

отриманих під час проведення навчальних занять балів 

розділена на кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

ПК = ∑ПК × КВ, 

КЗ 



де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за 

умови, що він дуже добре орієнтується в матеріалі, 

приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на 

додаткове питання науково-педагогічного працівника, 

навів приклади, висловив та аргументував власну точку 

зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді 

колег, не допустивши помилок. Також у «5» балів може 

бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням декількох джерел 

інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за 

умови, що він достатньо добре орієнтується в матеріалі, 

приймає активну участь у занятті, доповнюючи колег, 

знає основні визначення та факти з теми семінарського 

заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, 

висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у 

«4» балів може бути оцінено виступ здобувача з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням одного джерела інформації, а під час 

виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за 

умови, якщо не приймає активної участі в семінарському 

занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому 

складно дати визначення понять, відповідає 

фрагментарно та спутано, допускає помилки, не 

орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у 

«3» балів може бути оцінено виступ здобувача з 

доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг 

інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання 

науково-педагогічний працівник може поставити оцінку 



«2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» ставиться за 

умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми 

навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені 

питання, виявив невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне 

завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання 

підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих 

незадовільних оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 

знати: поняття і зміст загальної та спеціальної 

оперативно-розшукової тактики; види оперативно-

розшукових ситуацій, оперативно-тактичного 

моделювання; поняття, структуру оперативної комбінації 

та вимоги, що висуваються до неї; сутність, поняття і 

значення оперативного пошуку; особливості організації і 

тактики виявлення осіб і фактів, що становлять 



оперативний інтерес; сутність і значення оперативно-

розшукового запобігання; напрями оперативно-

розшукового запобігання; особливості використання в 

оперативно-розшуковому запобіганні негласних 

працівників, засобів та заходів оперативно-розшукової 

діяльності; поняття, сутність та значення оперативної 

розробки у боротьбі зі злочинністю; основні напрями 

оперативної розробки; оперативно-розшукові справи, їх 

категорії та підстави заведення; порядок документального 

оформлення заведення, провадження та припинення 

оперативно-розшукових справ; сутність і значення 

планування оперативної розробки; види планів, що 

складаються в оперативно-розшукових справах; поняття, 

сутність і напрями документування злочинної діяльності 

розроблюваних осіб; правову основу та значення 

документування злочинної діяльності, вимоги, що 

висуваються до нього, конкретні тактичні прийоми по 

кожному напряму документування; особливості 

документування за допомогою технічних засобів; поняття 

та сутність реалізації матеріалів оперативної розробки; 

тактичні прийоми реалізації оперативно-розшукової 

інформації та використання матеріалів оперативно-

розшукової діяльності. 

        вміти: проводити особисто та/чи брати участь у 

здійсненні всіх видів оперативно-розшукових заходів, 

оформлювати їх результати; складати оперативно-

службову документацію щодо надання дозволу на 

проведення оперативно-розшукових заходів із 

застосуванням технічних засобів; застосовувати окремі 

тактичні прийоми особистого пошуку; документально 

оформлювати результати проведення особистого пошуку; 

складати плани оперативно-розшукових заходів у 

оперативно-розшукових справах; висувати версії; 

документувати злочинну діяльність розроблюваних за 

всіма напрямами документування; складати плани 

реалізації матеріалів оперативно-розшукових справ; 

готувати плани проведення оперативно-розшукових 

операцій; розробляти плани негласних слідчих 

(розшукових) дій з розслідування вбивств та інших 

тяжких злочинів; реалізувати отриману оперативну 

інформацію. 
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