
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА 

1. Кафедра: Тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

2.Інформація про 

викладачів 

 

Бахчеван Євген Федорович – кандидат юридичних наук, 

майор поліції, завідувач кафедри тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Автор 

більше 10 наукових праць, досвід практичної роботи за 

напрямком правоохоронної діяльності 16 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (094) 947 44 31 Viber, 

Telegram.  

електронна адреса: tsvfp_bakhchevan@oduvs.edu.ua 

 

Ульянов Олексій Іванович - кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри тактико-спеціальної, вогневої 

та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції. Автор більше 50 

наукових праць, досвід практичної роботи за напрямком 

правоохоронної діяльності 42 роки. 

Сфера наукових інтересів: 

Теорія управління, адміністративне право і фінансове 

право Службово-бойова діяльність сил охорони 

правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (067) 851 67 51 Viber, 

електронна адреса: yliyanov@oduvs.edu.ua  

 

Домніцак Володимир Володимирович - кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Автор 

більше 10  наукових праць, досвід практичної роботи за 

напрямком правоохоронної діяльності 18 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Адміністративне право; Службово-бойова діяльність сил 

охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (096) 964 42 32 Viber, 
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Telegram, електронна адреса: D_vladoff@ukr.net 

 

Бурангулов Андрій Вікторович - кандидат юридичних 

наук, в.о. доцента кафедри тактико-спеціальної, вогневої 

та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції. Автор 7 наукових 

праць, досвід практичної роботи за напрямком 

правоохоронної діяльності 28 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (067) 380 04 53 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 7717081@gmail.com 

 

Жуковський Сергій Володимирович – підполковник 

поліції, старший викладач тактико-спеціальної, вогневої 

та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції. Учасник 

миротворчої місії  в країнах Африки. 

Сфера наукових інтересів: 

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в тел. (048) 706 40 10. 

електронна адреса: serzh.od@oduvs.edu.ua 

 

Залевська Ірина Іванівна кандидат політичних наук, 

підполковник поліції, старший викладач тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. 

Сфера наукових інтересів: 

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (048) 794 39 98 

 

Кузнєцов Олег Ілліч - викладач тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Майстер 

спорту України. 

Сфера наукових інтересів: 

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (067) 949 78 55 

 

Конько Андрій Георгійович - викладач тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.  
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Сфера наукових інтересів: 

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 119 в, тел. (097) 813 85 89 

електронна адреса: A.vityaz@oduvs.edu.ua 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 
Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у I - V семестрах на першому та другому 

році навчання.  

7. Кількість кредитів  

ЄКТС: 

(денна) (заочна) 

 

8 8 

- загальна кількість 

годин:  240 240 

- з них аудиторних годин: 
 

160 20 

- лекції:  20 10 

- семінарські заняття: - - 

- практичні заняття: 150 30 

- самостійна робота: 70 200 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

 

Система тактико-спеціальної підготовки побудована 

на поєднанні структурних елементів (тактики 

професійної діяльності, спеціальної тактики, цивільного 

захисту, військової топографії тощо) дозволяє досконало 

вивчити питання управління, всебічного забезпечення 

дій особового складу в типових та екстремальних 

ситуаціях і виробити практичні рекомендації щодо їх 

вирішення. Будучи складовою частиною службової 

підготовки, тактико-спеціальна підготовка тісно 

пов’язана з багатьма науками загальноосвітнього і 

галузевого характеру. Особлива увага приділяється 

практиці Європейського суду з прав людини.  

Основна мета вивчення навчальної дисципліни 

«Тактико-спеціальна підготовка» – надати здобувачам 

вищої освіти  необхідні знання, уміння та навички, які 

будуть необхідні їм для успішного виконання завдань з 

охорони публічного порядку та публічної безпеки, 

протидії злочинності; навчити здобувачів вищої освіти  

сучасним тактичним прийомам ведення оперативно-

пошукових, режимних, бойових та інших дій та заходів; 

надати знання щодо налагодження взаємодії між 
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правоохоронними органами під час проведення 

спеціальних операцій.  

 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Міждисциплінарні зв’язки з правовими навчальними 

дисциплінами ґрунтується на чіткому дотриманні 

принципів законності під час виконання поліцейськими 

оперативно-службових та службово-бойових завдань. 

Навчальна дисципліна «Тактико-спеціальна 

підготовка» пов’язана з навчальними дисциплінами 

«Вогнева підготовка», «Особиста безпека 

поліцейського», «Спеціальна фізична підготовка», 

«Домедична допомога». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та практичних 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Заняття з навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна 

підготовка»  проводяться з групою курсантів.  

Серед основних методів, що застосовуються для 

навчання можна зазначити:  

словесні методи – інформацію курсант отримує 

вербальним способом (бесіда, розповідь, пояснення 

тощо);  

наочні методи – інформацію курсант отримує на 

основі сенсорно-перцептивної діяльності 

(демонстрування, ілюстрації, показ об’єкта або моделі 

тощо).  

Слід зазначити також, що при проведенні занять з 

тактико-спеціальної підготовки також застосовуються 

сучасні наочні методи та розробки, у вигляді 

мультимедійних лекцій з основних тем навчальної 

дисципліни, демонструються навчальні відеофільми 

тощо.  

Враховуючі практичну спрямованість навчальної 

дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» особливе 

місце при її викладанні займають практичні методи. 

Суть їх у тому, що шляхом виконання практичних дій 

курсант отримує деяку інформацію, яку в подальшому 

аналізує, на підставі аналізу робить висновки щодо її 

практичного застосування. Цінність практичного методу 

посідає в отриманні курсантами не тільки знань у 

відповідній сфері, а й, перш за все, у формуванні 

необхідних умінь та практичних навичок. 

11 Форма контролю: Заліки/Екзамен  

12. Методи та критерії 
Поточна успішність та підсумковий контроль 

навчання здобувачів вищої освіти здійснюється 



оцінювання: відповідно до Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України, 

затвердженого наказом МВС України від 26 січня 2016 

року № 50. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувачів з певних тем навчальної 

програми. 

До форм поточного контролю відносяться: 

- опитування під час проведення семінарських і 

практичних занять; 

- проведення експрес-опитування; 

- проведення опитування з використанням 

спеціальних комп’ютерних програм; 

- оцінювання виконання практичних завдань. 

Системою оцінювання рівня знань під час проведення 

практичних занять є виставлення оцінок за 

чотирибальною шкалою. 

Індивідуальна оцінка з тактико-спеціальної підготовки 

виставляється за: 

1. Письмове розв’язання ситуативних завдань: 

2. Техніку і тактику виконання прийомів затримання 

та виконання/розв’язання ситуативних завдань із 

застосування заходів примусу: 

3. Здійснення практичного виконання (наочної 

демонстрації) ситуативних завдань/алгоритмів 

(індивідуально або за участі двох і більше 

поліцейських). 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати 

аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків 

та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Підсумкова оцінка здобувача вищої освіти з тактико-

спеціальної підготовки (за результатами розв’язання 5 

ситуативних завдань, індивідуально або за участі двох і 

більше поліцейських) становить: 

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки:  

5, 5, 5, 5 ,5;  5, 5, 5, 5, 4;  5, 5, 5, 4, 4; 

4 - «добре», якщо отримано оцінки:   

5, 5, 4, 4, 4;   5, 4, 4, 4, 4;   4, 4, 4, 4, 4; 

5, 4, 4, 4, 3;   5, 5, 4, 3, 3;   4, 4, 4, 4, 3; 

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки:   

5, 4, 3, 3, 3;  5, 3, 3, 3, 3;  4, 4, 4, 3, 3;  4, 4, 3, 3, 3;            

4, 4, 3, 3, 3;  4, 3, 3, 3, 3;  3, 3, 3, 3, 3. 



2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у 

разі відмови від виконання завдання. 

Помилками при розв’язанні ситуативних завдань, у 

тому числі із застосування заходів поліцейського 

примусу слід вважати: 

- порушення заходів особистої безпеки; 

- порушення порядку алгоритму дій у типовій 

ситуації; 

- порушення послідовності застосування 

поліцейських заходів примусу; 

- невиконання складових елементів типового 

алгоритму дій; 

- проведення алгоритму дій  із зупинками; 

- пропущення ударів руками, ногами, підручними 

засобами, холодною зброєю; 

- невміле застосування спеціальних засобів та/або їх 

застосування із порушенням правових підстав; 

- тощо. 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

Результати підсумкового контролю, перераховані в 

бали, заносяться науково-педагогічним працівником в 

заліково-екзаменаційну відомість та індивідуальний 

навчальний план здобувача вищої освіти за шкалою 

оцінювання ECTS та національною шкалою. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового 

контролю прирівнюється до незадовільної оцінки. 

Питання про недопущення здобувача вищої освіти до 

підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» 

в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до 

складання підсумкового контролю, має право скласти 

його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо 

досягнувши всіх умов допуску. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити 

деканат/інститут про свою можливу відсутність на 

підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з 

поважних причин, які підтверджені відповідними 

документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений 

підсумковий контроль у визначений деканатом час. 

За критеріями оцінювання знань: 



Оцінка «відмінно» / А – виставляється якщо здобувач 

вищої освіти  має глибокі і системні знання, вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив 

уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо 

сутності норм та уявлень; оволодів навиками 

аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати 

ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних 

та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка «добре» / В, С – виставляється якщо здобувач 

вищої освіти  виявив достатньо повні знання курсу; дає 

правильні, хоча і не завжди повні  визначення явищ  

дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 

знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє 

ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; 

засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка «задовільно» / D, Е – здобувач вищої освіти  

взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в 

передбаченому обсязі з деякими неточностями у 

визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і 

не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні 

знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; 

виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними 

помилками.   

Оцінка «незадовільно» / FX, F – здобувач вищої освіти  

виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного 

програмного матеріалу; не зміг дати визначення 

основних провідних категорій та явищ; відсутні навички 

адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу 

непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими 

помилками. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, 

якщо здобувач вищої освіти виявив достатньо повні 

знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями, дає 

правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені 

запитання; допускає неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо 

здобувач вищої освіти виявив слабкі знання або повну 

неготовність щодо вивчення ним матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 



та визначень; викладає матеріал непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня 

переконливість у викладенні матеріалу. 

13. Результати навчання: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає закріпити у 

курсантів володіння теоретичними знаннями і 

професійними навичками в межах спеціальності; формувати 

в себе організаторські здібності, вміння тактично грамотно 

діяти в типових та екстремальних ситуаціях. 

Після вивчення навчальної дисципліни курсанти 

повинні 

Знати: 

- основи організації та виконання завдань щодо 

охорони публічного порядку;  

- організацію та здійснення патрулювання 

підрозділами поліції; 

- особливості діяльності основних видів нарядів 

патрульної поліції; 

- правові підстави використання та застосування 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, та 

вогнепальної зброї поліцейськими; 

- класифікацію надзвичайної обстановки в умовах 

здійснення професійної діяльності; 

- структуру сил поліції при виконанні службово-

бойових завдань в різних умовах оперативної 

обстановки; 

- види нарядів поліції, груп бойового порядку, їх 

склад і призначення; 

- тактико-технічну характеристику зброї, бойової та 

іншої техніки, спеціальних засобів, засобів примусового 

впливу та індивідуального захисту особового складу які 

використовуються під час несення служби працівниками 

поліції; 

- причини виникнення, шляхи попередження 

масових заворушень. 

Вміти: 

- діяти у складі наряду патрульної поліції; 

- здійснювати першочергові дії під час розв’язання 

типових ситуації та при виникненні особливих обставин 

несення служби; 

- збирати і вивчати дані оперативної обстановки, 

приймати доцільні рішення в якості старшого наряду, 

групи бойового порядку; 

- проводити оперативно-пошукові заходи в умовах 

необмеженого простору і в умовах населених пунктів; 

- застосовувати спеціальні засоби, засоби активної 

оборони і індивідуального захисту під час охорони 



публічного порядку та в умовах складної оперативної 

обстановки. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Положення про організацію службової підготовки 

працівників Національної поліції України: Наказ МВС 

України від 26 січня 2016 року № 50. 

2. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник / [Константінов С.Ф., 

Олефір В.І., Братель С.Г. та ін.] – К.: Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2016. – 196 с. 

3. Тактико-спеціальна підготовка працівників 

Національної поліції: Навчальний посібник /[Албул 

С.В., Ніколаєв О. Т., Тьорло О. І., Йосипів Ю.Р. та інші.] 

– Одеса; Львів: ОДУВС; ЛьвДУВС, 2018. 480 с.  
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Львів,  ЛьвДУВС, 2016. 264 с. 
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Одеській області, 2018. 148с. 
 

 

 


