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І. ВСТУП

Первинна професійна підготовка курсантів 1-го курсу навчання, є дуже 
актуальною на сьогодні. У своїй подальшій професійній діяльності вони будуть 
стикатися з низкою питань, вирішення яких потребує високопрофесійної 
підготовки.

З цією метою й була розроблена дана програма первинної професійної 
підготовки. Підібрана у ній тематика слугуватиме закріпленню рівня базових 
знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань 
професійної діяльності поліцейських. Під час висвітлення тем у курсантів 
формуватиметься потреба в постійному підвищенні свого професійного рівня 
та вдосконалені службової компетентності, удосконалюватимуться навички 
самоосвіти.

За результатами навчання курсанти отримають знання про основні 
засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності поліцейських, 
оволодіють належним інструментарієм для подолання проблем у професійній 
діяльності.

Курсант повинен знати: Конституцію та інші закони України; укази 
Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 
інші нормативно-правові акти, що регулюють роботу поліцейських.

Курсанти повинен уміти:
орієнтуватися в основних вимогах щодо компетенції та діяльності 

поліцейських;
правильно аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію 

щодо якісної реалізації повноважень поліцейських;
оптимально застосовувати отриманні знання під час практичної 

діяльності.
Програма регламентує перелік навчальних дисциплін та відповідних тем, 

обов’язкових для вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання, форми поточного та 
підсумкового контролю.



ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
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1. Загальнопрофесійна підготовка 126 - - 126

1.1. Основи конституційного права. 
Забезпечення прав і свобод людини. 
Практика Європейського суду з прав 
людини*

16 16

1.2. Антикорупційне законодавство** 8 - - 8

1.3. Професійна етика. Ефективна 
комунікація*

18 - - 18

1.4. Толерантність та недискримінація в роботі 
поліцейських**

6 - - 6

1.5. Взаємодія з населенням на засадах 
партнерства**

6 - - 6

1.6. Стресостійкість ** 12 - - 12

1.7. Організаційно-правові основи діяльності 
Національної поліції **

14 - - 14

1.8. Запобігання та протидія домашньому 
насильству*

10 - - 10

1.9. Документоведення в службовій діяльності* 8 - - 8

1.10. Основні положення правил дорожнього
руху*

8 - - 8

1.11 Охорона праці* 20 - - 20

2. Професійно-теоретична підготовка 172 72 24 76

2.1. Основи адміністративно-юрисдикційної 
діяльності*

48 - - 48

2.2. Основи кримінального права 36 32 4

2.2.1. П оняття та  система кримінального права 
У країни

2 2 - -

2.2.2. Закон про кримінальну відповідальність 2 2 - -

2.2.3. Злочин і його види. Склад злочину 6 4 2 -
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2.2.4. Н езакінчений злочин (стадії вчинення 
злочину)

2 2 - -

2.2.5. Співучасть у вчиненні злочину 2 2 - -

2.2.6. М нож ина злочинів (повторність, сукупність, 
рецидив)

2 2 - -

2.2.7. Злочини проти ж иття та здоров'я особи 6 4 2 -

2.2.8. Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи

2 2

2.2.9. Злочини проти власності 2 2 - -

2.2.10. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту

2 2 - -

2.2.11. Злочини проти громадського порядку та 
моральності

2 2 - -

2.2.12. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та  інші злочини проти здоров'я 
населення

2 2

2.2.13. Злочини у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов'язаної з наданням 
публічних послуг

2 2

2.2.14. Злочини проти правосуддя 2 2

2.3. Н аркотичні засоби, психотропні речовини  
та їх  аналоги. О знаки наркотичного  
сп ’яніння**

14 14

2.4. О снови крим інальної процесуальної 
діяльності

32 18 14

2.4.1. П оняття кримінального процесу та  засади 
кримінального провадження. КПЗ

4 2 2 -

2.4.2. У часники кримінального провадж ення 4 2 2 -

2.4.3. Д окази і доказування у кримінальному 
процесі

4 2 2 -
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2.4.4. Заходи забезпечення кримінального 
провадж ення не пов’язані із позбавленням  волі

4 2 2 -

2.4.5. Запобіжні заходи. Затримання особи 4 2 2 -

2.4.6. Слідчі та  негласні (розш укові) дії 6 4 2 -

2.4.7. Основні етапи досудового розслідування 6 4 2 -

2.5. П ривентивна (проф ілактична) 
поліцейська діяльність

12 8 4

2.5.1. П равові основи та організація превентивної 
(профілактичної) поліцейської діяльності

4 2 2 -

2.5.2. Індивідуально-превентивна (профілактична) 
діяльність поліцейського

2 2

2.5.3. Індивідуальна та  загальна превентивна 
діяльність поліцейського щ одо дітей

2 2

2.5.4. П опередж ення і припинення правопоруш ень 
підрозділами поліції

4 2 2

2.6. Інф орм аційні технології в поліцейській  
діяльності. Б езпека роботи з інформацією *

14 - - 14

2.7. О снови криміналістики 16 14 2

2.7.1. К рим іналістика -  наука про розслідування 
злочинів

2 2 - -

2.7.2. В икористання ознак зовніш ності лю дини під 
час розслідування злочинів

2 2 - -

2.7.3. О снови криміналістичного дослідж ення 
документів

2 2 - -

2.7.4. О снови криміналістичного зброєзнавства 2 2 - -

2.7.5. О снови трасології 2 2 - -

2.7.6. К риміналістичні обліки 2 2 - -

2.7.7. О гляд м ісця події та  його учасники 4 2 2 -
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3. П роф есійно-практична підготовка 404 64 340

3.1. Ф ізична підготовка (тактика  
самозахисту)*

90 - - 90

3.2. Тактична підготовка (перевірка  
документів)*

90 - - 90

3.3. Д ії поліцейського на м ісці події 18 18

3.3.1. Дії поліцейського на місці скоення 
квартирної крадіж ки

6 6

3.3.2. Дії поліцейського на місці скоєння 
розбійного нападу

6 6

3.3.3. Дії поліцейського на місці скоєєня вбивства 6 - 6 -

3.4. Вогнева підготовка* 90 - - 90

3.5. С тройовий виш кіл та служ бова  
дисципліна**

20 - - 20

3.6. Д ом едична підготовка* 50 - - 50

3.7. Н авчальна практика 46 - 46 -

4. Д исципліни підготовки поліцейських за 
спеціальністю

378 38 282 58

4.1. А лгоритм  дій патрульних поліцейських у 
різних ситуаціях служ бової д іяльності 
(сценарії)

120 120

4.1.1. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявлені факту домаш ньому насильстві

12 - 12 -

4.1.2. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявленні факту розпивання спиртних напоїв у 
громадському місці

12 12

4.1.3. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявленні факту бійки в громадському місці

12 - 12 -

4.1.4. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявленні факту сварки в квартирі

12 - 12 -

4.1.5. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
зупинки автомобіля за  поруш ення ПДР

12 - 12 -

4.1.6. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
зупинки автомобіля який перебуває у розш уку

12 - 12 -
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4.1.7. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
розв ’язанню  конф лікту з учасником  бойових дій

12 - 12 --

4.1.8 Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявленні факту пограбування

12 - 12

4.1.9. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявленні факту розбійного нападу

12 - 12 -

4.1.10. Тактика дій  патрульних поліцейських при 
виявленні факту вбивства в квартирі

12 - 12 -

4.2. У досконалення навичок керування  
автомобілем

30 2 28

4.2.1. Керування автомобілем  у складних та 
особливих умовах

2 2 - -

4.2.2. П ідготовка до руху 2 - 2 -

4.2.3. Керування транспортним  засобом  на 
майданчику

4 - 4 -

4.2.4. В ідпрацю вання інтенсивного набору 
ш видкості та  гальмування

2 - 2 -

4.2.5. В ідпрацю вання ш видкісного кермування 
двома руками

2 - 2 -

4.2.6. В ідпрацю вання ш видкісного кермування 
однією рукою

2 - 2 -

4.2.7. В ідпрацю вання ш видкісного кермування в 
русі переднім  та заднім  ходом

2 - 2 -

4.2.8. В ідпрацю вання ш видкісного проїзду 
пристрою  примусового зниж ення ш видкості, 
вибоїни

2 2

4.2.9. В ідпрацю вання ш видкісного маневрування 
(повороту, розвороту) в обмеж ених за ш ириною  
проїздах

4 4

4.2.10. В ідпрацю вання ліквідації занесення та 
знесення

4 4

4.2.11. Керування транспортним  засобом  в 
особливих умовах (буксирування переднім  та 
заднім  ходом, рух зі спеціальними сигналами, 
рух у колоні, супроводж ення колони, 
блокування поруш ника двома автомобілями)

4 4
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4.3. О рганізаційно-правові основи діяльності 
патрульної поліц ії

8 2 6

4.3.1. Основні полож ення Закону У країни «Про 
Н аціональну поліцію »

2 2

4.3.2. П равові засади застосування поліцейських 
заходів

2 - 2 -

4.3.3. Н есення служ би патрульними поліцейськими 2 - 2 -

4.3.4 Д исципліна та  законність в діяльності 
патрульної поліції

2 2

4.4. Робота з базами даних, використання  
радіозв'язку та відеоф іксації у  роботі 
патрульного поліцейського *

18 18

4.5. П орядок складання адм іністративних  
м атеріалів за поруш ення правил дорож нього
руху

50 6 44

4.5.1. О кремі адміністративні правопоруш ення у 
сфері забезпечення безпеки дорож нього руху ст. 
121 К У пА П

8 2 6

4.5.2. О формлення матеріалів за  поруш ення вимог 
дорож ніх знаків та  дорож ньої розм ітки та ін. 
поруш ень ст. 122, 123 К У пА П

8 2 6

4.5.3. П ідстави та оформлення матеріалів за 
керування т/з особою , яка не має відповідних 
документів на право керування таким и т/з або 
не пред’явила їх  для перевірки ст. 126 К У пА П

6 2 4

4.5.4. О формлення матеріалів за  поруш ення правил 
перевезення пасажирів та  випуску т/з на лінію  
ст. 121-2, 128 К У пА П

4 4

4.5.5. О формлення матеріалів за  керування т/з у 
стані алкогольного, наркотичного чи інш ого 
сп ’яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що зниж ую ть їх увагу та ш видкість 
реакції ст. 129, 130 К У пА П

4 4
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4.5.6. О формлення матеріалів за  поруш ення правил 
дорож нього перевезення небезпечних вантажів 
та правил проїзду великогабаритних і 
великовагових транспортних засобів 
автомобільними дорогами, вулицями та 
залізничним и переїздами ст. 132-1 КУпАП. 
П оруш ення правил, норм і стандартів при 
утриманні автомобільних доріг і вулиць, 
невж иття заходів щ одо своєчасної заборони на 
автомобільних дорогах ст. 140 К У пА П

4 4

4.5.7. О формлення матеріалів за  пош кодж ення 
автомобільних доріг, вулиць, дорож ніх споруд, 
залізничних переїздів і технічних засобів 
регулю вання дорож нього руху, створення 
переш код для руху та  невж иття необхідних 
заходів щ одо їх усунення ст. 139 К У пА П

4 4

4.5.8. О формлення матеріалів за  правопоруш ення 
при вчиненні Д Т П  ст. 122-4 К У пА П

4 - 4 -

4.5.9. О формлення матеріалів за  поруш ення правил 
дорож нього руху піш оходами, велосипедистами 
та особами, які керую ть гужовим транспортом , і 
погоничами тварин ст. 127 К У пА П

4 4

4.5.10. О формлення матеріалів за  поруш ення вимог 
дорож ніх знаків та  дорож ньої розм ітки та ін. 
поруш ень ст. 122-5 К У пА П

4 4

4.6. Б езпека дорож нього руху * 40 - - 40

4.7. С луж бова докум ентація  та особливості 
оформлення матеріалів про адм іністративні 
правопоруш ення у роботі патрульного  
поліцейського

36 6 30

4.7.1. Д окументи в роботі патрульного 
поліцейського та  загальні вимоги до їх 
оформлення

6 2 4

4.7.2. Ф абула адміністративного правопоруш ення: 
складові елементи, порядок складання

6 2 4 -

4.7.3. О собливості кваліф ікації та  оформлення 
матеріалів адміністративних правопоруш ень. 
Ст.180, 182, 183, 184 К У аА П

4 4

4.7.4. О собливості кваліфікації та  оформлення 
матеріалів адміністративних правопоруш ень. 
Ст.175-1, 178 К У пА П

4 4
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4.7.5. О собливості кваліф ікації та  оформлення 
матеріалів адміністративних правопоруш ень. 
Ст.173, 185 К У пА П

4 4

4.7.6. О собливості порядку складання протоколу 
про вчинення двох чи більш е адміністративних 
правопоруш ень

6 6

4.7.7. П орядок винесення постанови у справі про 
адміністративне правопоруш ення у 
відповідності до ст. 36 К У пА П  (об’єднання)

6 2 4

4.8. О ф ормлення дорож ньо-транспортної 
пригоди

50 8 42 -

4.8.1. Загальні полож ення про дорож ньо- 
транспортну пригоду

2 2

4.8.2. Дії патрульного при прибутті на м ісце ДТП. 
О гляд м ісця Д ТП

2 2

4.8.3. В изначення зони відповідальності 
поліцейського при прибутті на місце ДТП

2 2

4.8.4. В изначення та ф іксація фактичних даних 2 2 - -

4.8.5. П ринцип роботи та призначення алкотестера 2 - 2 -

4.8.6. В изначення та відокремлення поруш ень ПДР, 
які маю ть причинно-наслідковий зв 'язок з 
настанням Д ТП

2 2

4.8.7. В становлення особи, чиї дії (бездіяльність) є 
причиною  ДТП

4 4

4.8.8. П равопоруш ник 2 - 2 -

4.8.9. П отерпілий 2 - 2 -

4.8.10. С кладання схеми Д ТП 6 - 6 -

4.8.11. С кладання документів при оформленні ДТП, 
відібрання пояснень, оформлення тим часового 
дозволу на право керування ТЗ

6 6
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4.8.12. Заповнення протоколу про адміністративне 
правопоруш ення за  ст. 124 К У пА П

6 6

4.8.13. Складові елементи та порядок складання 
протоколу про адміністративне правопоруш ення 
за  кожне окреме правопоруш ення

6 6

4.8.14. В ідпрацю вання практичних вправ за 
допомогою  м оделю вання обставин ДТП

6 - 6 -

4.9. Взаєм одія патрульних з п ідрозділам и Н П У  
та держ авним и органам и і службами

14 6 8 -

4.9.1. В заємодія патрульних поліцейськиих з 
працівниками слідчих підрозділів, у тому числі 
на місці скоєння кримінального 
правопоруш ення

6 2 4

4.9.2. В заємодія патрульних поліцейських з 
працівниками оперативних підрозділів щ одо 
проведення превентивної роботи з особами, які 
схильні до вчинення правопоруш ень

4 2 2

4.9.3. В заємодія патрульних поліцейських з 
органами держ авної влади та місцевого 
сам оврядування у профілактиці правопоруш ень

4 2 2

4.10. П равові підстави затрим ання 12 8 4 -

4.10.1. Тема 3.7.1. П ідстави та процесуальний 
порядок затрим ання в порядку К П К  У країни та 
права особи при такому затриманні (ст. 207 
КП К)

4 2 2

4.10.2. Тема 3.7.2. П ідстави та процесуальний 
порядок адміністративного затрим ання та права 
особи при адміністративному затриманні (стаття 
262 К У пА П )

4 2 2

4.10.3. Тема 3.7.3. О собливості затрим ання окремих 
категорій осіб (неповнолітніх, осіб з особливими 
потребами, іноземців, біженців). 
Д ипломатичний ім унітет особи як підстава, що 
унемож ливлю є її затримання

2 2
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4.10.4. Тема 3.7.4. Стандарти Є вропейського 
комітету з питань протидії тортурам. Р іш ення 
ЄС П Л  проти У країни за  ст. 5 К онвенції про 
захист прав лю дини і основополож них свобод

2 2

4. К валіф ікаційна атестація (комплексний  
екзамен)

6

Разом за програмою  первинної проф есійної 
підготовки курсантів

1080 110 370 600

* навчальні дисципліни, які підлягають перезарахуванню, оскільки 
викладаються за планом підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»;
** навчальні дисципліни, які підлягають перезарахуванню, оскільки 
викладаються за програмою табірних зборів.



Ш. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

1.1. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

1.2. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
(за навчальним планом табірних зборів)

1.3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

1.4. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ В РОБОТІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
(за навчальним планом табірних зборів)

1.5. ВЗАЄМОДІЯ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА 
(за навчальним планом табірних зборів)

1.6. СТРЕСОСТІЙКІСТЬ
(за навчальним планом табірних зборів)

1.7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
(за навчальним планом табірних зборів)

1.8. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

1.9. ДОКУМЕНТОВЕДЕННЯ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

1.10. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

1.11. ОХОРОНА ПРАЦІ
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)



2. ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

2.1. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

2.2. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Тема 2.2.1. Поняття та система кримінального права України

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: Надати теоретичні знання з поняття, предмету, метод, 
функції, системи кримінального права, а також інших питань які зазначені у 
темі. Кримінальне право в системі інших галузей права.

Надати методичні рекомендації до самостійного вивчення питань, які 
стосуються науки кримінального права (її предмету, методу, завдань, зв’язку із 
іншими галузями наук) та принципів кримінального права - виноситься на 
самостійну підготовку).

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція -  презентація з теми «Поняття та система 

кримінального права України».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття кримінального права -  як самостійної галузі права.
2. Предмет кримінального права.
3. Метод кримінального права.
4. Завдання (функції) кримінального права.
5. Система кримінального права.
6. Кримінальне право в системі інших галузей права.
7. Наука кримінального права.
8. Кримінальне право як навчальна дисципліна.
9. Принципи кримінального права.



Тема 2.2.2. Закон про кримінальну відповідальність

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та ознаки закону про кримінальну відповідальність, 
структура та система закону про кримінальну відповідальність, структура 
кримінально-правової норми, Чинність кримінального закону у часі, у просторі, 
правові наслідки засудження особи за межами України. Екстрадиція.

Надати методичні рекомендації до самостійного вивчення питань, 
тлумачення закону про кримінальну відповідальність - виноситься на 
самостійну підготовку.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Закон про кримінальну 

відповідальність».
План лекції (навчальні питання):

1. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, джерела.
2. Система і структура закону про кримінальну відповідальність. 

Структура норми.
3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі та за 

колом осіб.
3.1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Зворотна 

дія кримінального закону у часі.
3.2. Територіальний принцип.
3.3. Принцип громадянства.
3.4. Універсальний принципи. Видача злочинців (екстрадиція).
4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.(самостійна 

підготовка)

Тема 2.2.3. Злочин і його види. Склад злочину

Лекція - 4 год.
Семінарське заняття - 2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та ознаки злочину як негативного соціально - 
правового явища, поняття та види класифікації злочинів, малозначність діяння, 
поняття, ознак та елементів складу злочину.



Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: лекція, мультимедійне забезпечення, 
Кримінальний кодекс України

Наочні засоби: лекція-презентація «Злочин і його види. Склад злочину».
План лекції (навчальні питання):

1. Злочин як негативне соціально-правове явище: поняття та ознаки.
2. Класифікація злочинів: поняття та види.
3. Малозначність діяння.
4. Загальний склад злочину: поняття, елементи, значення. Об’єктивні, та 

суб’єктивні ознаки складу злочину.
5. Види складів злочину.

План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття та ознаки злочину.
1.1. Поняття злочину.
1.2. Ознаки злочину.
1.3. Малозначність діяння.
2. Склад злочину.
2.1. Об'єктивні елементи складу злочину.
2.2. Суб'єктивні елементи складу злочину.

Тема 2.2.4. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину)

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття, ознаки, види стадій вчинення злочину, поняття, 
види, підстави кримінальної відповідальності готування та замаху на злочин, 
кримінальна відповідальність за замах на непридатний об’єкт, непридатними 
засобами, а також добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки, 
відмінність від дійового каяття.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Незакінчений злочин (стадії 

вчинення злочину)».
План лекції (навчальні питання):

1. Стадії вчинення злочину: поняття, ознаки, види.



2. Готування до злочину: поняття, види, підстави кримінальної 
відповідальності.

3. Замах на злочин: поняття, види, ознаки.
4. Добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки, 

відмінність від дійового каяття.

Тема 2.2.5. Співучасть у вчиненні злочину

Лекція - 2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та ознаки співучасті у злочині, види співучасників за 
кримінальним законом, форми співучасті та їх юридична характеристика, 
підстави, межі, спеціальні види кримінальної відповідальності співучасників, 
поняття та форми причетності до злочину, особливості кримінальної 
відповідальності.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Співучасть у вчиненні злочину».

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття та ознаки співучасті у злочині.
2. Види співучасників за кримінальним законом.
3. Форми співучасті та їх юридична характеристика.
4. Підстави, межі, спеціальні види кримінальної відповідальності 

співучасників.
4.1. Загальні підстави кримінальної відповідальності співучасників.
4.2. Особливості кримінальної відповідальності співучасників у разі 

добровільної відмови.
4.3. Ексцес виконавця.
5. Поняття та форми причетності до злочину, особливості кримінальної 

відповідальності.

Тема 2.2.6. Множина злочинів (повторність, сукупність, рецидив)

Лекція -  2 год.

Навчальна мета:під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та види одиничному злочину, поняття та ознаки 
множини злочинів, поняття, ознаки, види повторності злочинів, сукупності



злочинів та рецидиву злочинів.
Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 

положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Множина злочинів (повторність, 

сукупність, рецидив)».
План лекції (навчальні питання):

1. Одиничний злочин: поняття, види.
2. Поняття та ознаки множини злочинів.
3. Повторність злочинів: поняття, ознаки, види.
4. Сукупність злочинів: поняття. ознаки, види.
5. Рецидив злочину: поняття, ознаки, види.

Тема 2.2.7. Злочини проти життя та здоров’я особи

Лекція - 4 год.
Семінарське заняття - 2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  надати характеристику злочинів проти життя, злочинів проти 
здоров’я, злочинів, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які 
вчинюються у сфері медичного обслуговування, а також іншим злочинам, що 
становлять небезпеку для життя і здоров'я людини

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини проти життя та здоров'я 

особи».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття, система та загальна характеристика злочинів проти життя особи.
2. Поняття, система та загальна характеристика злочинів проти здоров'я

особи.
3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які 

вчинюються у сфері медичного обслуговування.
4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини.

План семінарського заняття(навчальні питання):
1. Поняття та система злочинів проти життя особи.



2. Загальна характеристика злочинів проти життя.
3. Поняття та кримінально-правова характеристика вбивства.
4. Види вбивств та їх характерні ознаки.
5. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Аналіз складу.

Тема 2.2.8. Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи, кримінально-правова характеристика окремих 
складів злочинів цього розділу.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи».

План лекції (навчальні питання):
1. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи.
2. Зґвалтування та його відмінність від інших злочинів розділу IV 

Особливої частини Кримінального кодексу України.
3. Примушування до вступу у статевий зв’язок. Аналіз складу злочину. 

Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
4. Статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку. 

Відмежування цього злочину від зґвалтування
5. Розбещення неповнолітніх. Відмежування цього злочину від інших 

статевих злочинів. Особливості визначення віку потерпілого.

Тема 2.2.9. Злочини проти власності

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та система злочинів проти власності, родове поняття 
викрадення майна, значення цього питання для кваліфікації, загальна 
характеристика злочинів проти власності, інші злочини проти власності.



Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини проти власності»

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття та система злочинів проти власності.
2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для 

кваліфікації.
3. Загальна характеристика злочинів проти власності.
4. Поняття крадіжки, її відмінність від грабежу, шахрайства.
5. Поняття грабежу його відмінність від розбою.
6. Поняття розбою, його необхідні та кваліфікуючі ознаки.
7. Поняття шахрайства, його необхідні та кваліфікуючі ознаки.
8. Поняття вимагання та його відмінність від розбою. Способи скоєння цього 

злочину.
9. Інші злочини проти власності.

Тема 2.2.10. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття транспортних злочинів, їх загальна характеристика, 
система, відмежування транспортних злочинів від злочинів проти життя та 
здоров’я особи, від злочинів проти власності, визначення предмету злочинів, 
які передбачені розділом ХІ Особливої частини КК, для кваліфікації злочинів, 
значення вивчення вищевказаної теми для правозастосовної діяльності 
працівників правоохоронних органів.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття транспортних злочинів, їх загальна характеристика, система.
2. Відмежування транспортних злочинів від злочинів проти життя та 

здоров’я особи, від злочинів проти власності.



3. Визначення предмету злочинів, які передбачені розділом ХІ Особливої 
частини КК, для кваліфікації злочинів.

4. Значення вивчення вищевказаної теми для правозастосовної діяльності 
працівників Національної поліції України.

5. Поняття незаконного заволодіння транспортним засобом. Аналіз 
складу злочину. Особливості кваліфікації. Відмінність від інших злочинів.

6. Самовільна зупинка поїзду. Необхідні ознаки цього злочину.
7. Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Відмінність цього злочину від адміністративного правопорушення.
8. Угон або захоплення морського судна. Відмінність цього злочину від 

піратства.

Тема 2.2.11. Злочини проти громадського порядку та моральності

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та система злочинів проти громадського порядку та 
моральності, загальна характеристика злочинів проти громадського порядку, 
поняття та необхідні ознаки хуліганства, відмінність цього злочину від злочинів 
проти життя та здоров’я особи та від злочинів проти власності, особливості 
кваліфікації хуліганства, якщо воно супроводжується скоєнням інших злочинів, 
поняття масових заворушень, необхідні ознаки цього злочину, поняття натовпу 
при скоєнні цього злочину та інші.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини проти громадського порядку 

та моральності».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття та система злочинів проти громадського порядку та 
моральності.

2. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку.
3. Поняття та необхідні ознаки хуліганства. Відмінність цього злочину від 

злочинів проти життя та здоров’я особи та від злочинів проти власності. 
Особливості кваліфікації хуліганства, якщо воно супроводжується скоєнням 
інших злочинів.

4. Поняття масових заворушень. Необхідні ознаки цього злочину. 
Поняття натовпу при скоєнні цього злочину.

5. Поняття та загальна характеристика злочинів проти моральності. 
Відмежування цих злочинів від адміністративних правопорушень.



6. Жорстоке поводження з тваринами. Аналіз складу злочину.
7. Наруга над могилою. Відмежування цього злочину від злочинів проти 

власності.
8. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Аналіз складу 

злочину. Суб’єкт цього злочину.
9. Нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури.
10. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Особливості 

кваліфікації цього злочину.
11. Втягнення неповнолітніх у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними 

іграми.
12. Поняття творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, а 

також порнографічних предметів. Значення цього питання для кваліфікації.

Тема 2.2.12. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
•• • ^  • • • •речовин, їх аналогів або прекурсорів та інш і злочини проти здоров’я населення

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та система злочинів, передбачених розділом ХІІІ 
Особливої частини КК України, загальна характеристика злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров'я населення».

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття та система злочинів, передбачених розділом ХІІІ Особливої 

частини КК України.
2. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та їх аналогів.
3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів;
4. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
5. Специфіка предмету злочинів, передбачених нормами розділу ХІІІ 

Особливої частини КК України.
6. Поняття та форми викрадення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів, прекурсорів.



7. Кримінальна відповідальність за незаконне публічне вживання 
наркотичних засобів. Необхідні ознаки цього злочину.

8. Спеціальні види звільнення за злочини, передбачені нормами розділу 
ХШ КК України.

9. Створення та утримання місць для вивчання наркотичних засобів. 
Особливості суб’єкта.

10. Порушення правил боротьби з епідеміями.

Тема 2.2.13. Злочини у сфері службової діяльності та професійної
• • • •• ^  •діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття та система злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, загальна 
характеристика вищевказаних злочинів, особливості кваліфікації цих злочинів.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття та система злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг .

2. Загальна характеристика вищевказаних злочинів.
3. Особливості кваліфікації цих злочинів.
4. Поняття службового злочину та його ознаки.
5. Поняття службової особи. Поняття представника влади. Зміст ознак 

цих питань.
6. Відмежування зловживання владою або службовим становищем від 

перевищення влади або службових повноважень.
7. Службова недбалість. Необхідні та кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Відмінність службової недбалості від зловживання владою або службовим 
становищем.

8. Службове підроблення. Особливості кваліфікації цього злочину.
9. Відмінність службового підроблення від підробки документів.
10. Значення вказаних питань теми для правозастосовної діяльності 

працівника поліції.



Тема 2.2.14. Злочини проти правосуддя

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: під час розгляду теми слід розглянути у повному обсязі 
такі питання як -  поняття правосуддя та значення цього питання для вивчення 
теми, поняття та система злочинів проти правосуддя, загальна характеристика 
злочинів проти правосуддя.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень кримінального права: співвідносити їх із сучасними напрямками 
реформування кримінально-правової системи та політики; виокремлювати 
основні поняття, терміни, ознаки, які надають певне уявлення щодо 
розглядуваних питань.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Злочини проти правосуддя».

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття правосуддя та значення цього питання для вивчення теми.
2. Поняття та система злочинів проти правосуддя.
3. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.
4. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на 

охоронні законом права та інтереси особи, якими вона наділена як учасник або 
інший суб'єкт кримінального процесу.

5. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на 
інтереси всебічного, повного, об'єктивного попереднього розслідування та 
судового розгляду справи.

6. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на 
безпеку, честь та гідність суддів.

7. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на 
інтереси своєчасного присікання та розкриття злочинних діянь.

Література:
1. Конституція України. -  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу до 

конституції : http:// zakon1.rada.gov.ua
2. Кримінальний кодекс України. -  [Електронний ресурс]. -  Режим 
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3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закону України від 13 
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4. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17
http://www.scourt.gov.ua
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9. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, 
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2.3. НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ. ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХ 
АНАЛОГИ. ОЗНАКИ НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ 
(за навчальним планом табірних зборів)



2.4. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 2.4.1. Поняття кримінального процесу та засади кримінального 
провадження. КПЗ

Лекція -  2 год. 
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розкриття поняття, значення та ознак системи стадій 
кримінального процесу, джерел кримінально-процесуального права, поняття та 
основних категорій кримінально-процесуальних форм та функцій.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Поняття кримінального процесу та 

засади кримінального провадження. КПЗ».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. Історичні форми 
кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу.
3. Система стадій кримінального процесу.
4. Кримінальні процесуальні функції.
5. Джерела кримінального процесуального права.
6. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
7. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та 

щодо осіб.
План семінарського заняття (навчальні питання):

1. Поняття кримінального процесу.
2. Сутність кримінального процесу.
3. Форми кримінального процесу.
4. Завдання кримінального процесу.
5. Стадії кримінального процесу.
6. Кримінальні процесуальні функції.
5. Джерела кримінального процесуального права.
7. Поняття кримінальних процесуальних норм
8. Сруктура кримінальних процесуальних норм
9. Види кримінальних процесуальних норм.
10. Чинність кримінального процесуального закону у просторі.
11. Чинність кримінального процесуального закону у часі.
12. Чинність кримінального процесуального закону щодо осіб.



Тема 2.4.2. Учасники кримінального провадження

Лекція -  2 год. 
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розкриття поняття та класифікації суб’єктів 
кримінального процесу, їх процесуального статусу, порядку відводу суб’єктів 
кримінального провадження.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Учасники кримінального

провадження».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.
2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної 

процесуальної діяльності.
3. Сторона обвинувачення.
4. Сторона захисту.
5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх 

процесуальний статус.
6. Інші учасники кримінального провадження.
7. Відводи суб’єктів кримінального провадження.

План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття суб’єктів кримінального процесу.
2. Класифікація суб’єктів кримінального процесу.
3. Сторона обвинувачення.
4. Сторона захисту.
5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі.
6. Інші учасники кримінального провадження.
7. Відводи суб’єктів кримінального провадження.

Тема 2.4.3. Докази і доказування у кримінальному процесі

Лекція -  2 год.
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розкриття сутності та значення кримінального 
процесуального доказування, предмета, меж та суб’єктів доказування у 
кримінальному процесі, видів джерел доказів в кримінальному судочинстві.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Докази і доказування у кримінальному 

процесі».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального 
доказування.



2. Предмет, межі та суб’єкти доказування в кримінальному процесі.
3. Поняття доказів, їх види, класифікація, ознаки.
4. Види джерел доказів в кримінальному судочинстві.

План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття кримінального процесуального доказування.
2. Сутність кримінального процесуального доказування.
3. Значення кримінального процесуального доказування.
4. Предмет доказування в кримінальному процесі.
5. Межі та доказування в кримінальному процесі.
6. Суб’єкти доказування в кримінальному процесі.
7. Поняття доказів.
8. Види доказів.
9. Класифікація доказів.
10. Ознаки доказів.

Тема 2.4.4. Заходи забезпечення кримінального провадження не пов’язані 
із позбавленням волі

Лекція -  2 год.
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розкриття поняття і видів кримінально-процесуальних 
джерел доказів, до яких відносяться показання свідка, потерпілого, 
особливостей їх оцінки і перевірки, речових доказів, особливостей їх 
зберігання, вирішення питання про речові докази.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Заходи забезпечення кримінального 

провадження не пов’язані із позбавленням волі».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження і підстави їх 
застосування.

2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
3. Накладення грошового стягнення.
4. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
5. Відсторонення від посади.
6. Тимчасовий доступ до речей і документів.
7. Тимчасове вилучення майна та арешт майна.

План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Підстави застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.
3. Виклик слідчим, прокурором.
4. Привід слідчим, прокурором.
5. Накладення грошового стягнення.



6. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
7. Відсторонення від посади.
8. Тимчасовий доступ до речей і документів.
9. Тимчасове вилучення майна.
10. Арешт майна.

Тема 2.4.5. Запобіжні заходи. Затримання особи

Лекція -  2 год.
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розкриття поняття і видів запобіжних заходів, мети і 
підстави їх застосування; загальний порядок зміни та скасування запобіжних 
заходів; порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Запобіжні заходи. Затримання особи».

План лекції (навчальні питання):
1. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.
2. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів.
3. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.

План семінарського заняття(навчальні питання):
1. Запобіжні заходи.
2. Затримання особи.

Тема 2.4.6. Слідчі та негласні (розшукові) дії

Лекція -  4 год.
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розкриття поняття значення слідчих (розшукових) дій, 
умов та підстав їх проведення. Розгляд і процесуальна характеристика окремих 
слідчих (розшукових) дій, процесуальний порядок їх проведення та 
процесуальне оформлення.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Слідчі та негласні (розшукові) дії».

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх 

проведення.
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх 

оформлення.
3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій: 

допиту; пред’явлення для впізнання; обшуку; огляду; слідчого експерименту.



4. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та 
порядок залучення експерта.

5. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій:
5.1. Формальні підстави для проведення НСРД.
5.2. Документальні підстави для проведення НСРД.
6. Засоби, що використовуються під час проведення НСРД:
6.1. Поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення 

НСРД.
6.2. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
6.3. Фіксація ходу і результатів НСРД.
7. Втручання у приватне спілкування.
7.1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
7.2. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
7.3. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи як НСРД.
7.4. Спостереження за особою, річчю або місцем.
8. Інші негласні слідчі (розшукові) дії.
8.1. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації.
8.2. Контроль за вчиненням злочину.
9. Використання результатів НСРД у кримінальному судочинстві.

План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх 

проведення.
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх 

оформлення.
3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій: 

допиту; пред’явлення для впізнання; обшуку; огляду; слідчого експерименту.
4. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та 

порядок залучення експерта.
5. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій:
5.1. Формальні підстави для проведення НСРД.
5.2. Документальні підстави для проведення НСРД.
6. Засоби, що використовуються під час проведення НСРД:
6.1. Поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення 

НСРД.
6.2. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
6.3. Фіксація ходу і результатів НСРД.
7. Втручання у приватне спілкування.
7.1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
7.2. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
7.3. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи як НСРД.
7.4. Спостереження за особою, річчю або місцем.
8. Інші негласні слідчі (розшукові) дії.



8.1. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організації.

8.2. Контроль за вчиненням злочину.
9. Використання результатів НСРД у кримінальному судочинстві.

Тема 2.4.7. Основні етапи досудового розслідування

Лекція -  4 год.
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: розглянути у повному обсязі такі питання як поняття 
стадії досудового розслідування. відкриття, підслідність, об’єднання 
кримінального провадження, строки досудового розслідування, розгляд 
клопотань під час досудового розслідування, взаємодія слідчого з 
оперативними підрозділами, складання процесуальних документів під час 
досудового розслідування. Застосування технічних засобів фіксування 
кримінального провадження, повідомлення про підозру: суть та значення. 
Підстави та порядок повідомлення про підозру, зупинення, відновлення 
досудового розслідування: підстави та процесуальний порядок, форми 
закінчення досудового розслідування та систематизація матеріалів 
кримінального провадження, підстави та процесуальний порядок закриття 
кримінального провадження.

Підготувати до вміння практичного застосування знань основних 
положень: відкриття, підслідність, об'єднання кримінального провадження, 
строки досудового розслідування. Підстави та порядок повідомлення про 
підозру, зупинення, відновлення досудового розслідування, форми закінчення 
досудового розслідування та процесуальний порядок закриття кримінального 
провадження.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Основні етапи досудового 

розслідування».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття стадії досудового розслідування. Відкриття, підслідність, 
об’єднання кримінального провадження.

2. Строки досудового розслідування, розгляд клопотань під час 
досудового розслідування.

3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
4. Складання процесуальних документів під час досудового 

розслідування. Застосування технічних засобів фіксування кримінального 
провадження.

5. Повідомлення про підозру: суть та значення. Підстави та порядок 
повідомлення про підозру.

6. Зупинення, відновлення досудового розслідування: підстави та 
процесуальний порядок.



7. Форми закінчення досудового розслідування. Систематизація 
матеріалів кримінального провадження.

8. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального 
провадження.

План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття стадії досудового розслідування. Відкриття, підслідність, 

об’єднання кримінального провадження.
2. Строки досудового розслідування, розгляд клопотань під час 

досудового розслідування.
3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
4. Складання процесуальних документів під час досудового 

розслідування. Застосування технічних засобів фіксування кримінального 
провадження.

5. Повідомлення про підозру: суть та значення. Підстави та порядок 
повідомлення про підозру.

6. Зупинення, відновлення досудового розслідування: підстави та 
процесуальний порядок.

7. Форми закінчення досудового розслідування. Систематизація 
матеріалів кримінального провадження.

8. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального 
провадження.

Література:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 № 4651^1 - Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 9-10, 
№ 11-12, № 13. - ст.88. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/4651-17.

2. Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, 
А.Р. Туманянц та ін. ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної,
О.Г. Шило. -  Х. : Право, 2013. - 824 с.

3. Молдаван А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. 
Процесуальні документи. - К.: Алерта, 2014. -  352 с.

4. Кримінальний процес : навч.-метод. посібн. / О.В. Поліщук, 
С.Л. Деревянкін, С.В. Албул, О.Б. Пойзнер. -  Одеса : ОДУВС, 2014. -  266 с.

5. Максименко В. Початок досудового розслідування: порівняльно-правовий 
аспект / В. Максименко // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - 
С. 236-240.

6. Головко Б.Ю. Структура кримінального провадження та її значення для 
кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу 
закінчення досудового розслідування) / Б.Ю. Головко // Вісник Харківського 
національного університету внутрішніх справ. - 2017. - Вип. 4. - С. 91-99.

7. Головко Б.Ю. Сутність і зміст етапу закінчення досудового 
розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності 
прокурора / Б.Ю. Головко // Право і безпека. - 2017. - № 4. - С. 82-88.

http://zakon3.rada


2.5. ПРИВЕНТИВНА (ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІЦЕЙСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема 2.5.1. Правові основи та організація превентивної 
(профілактичної) поліцейської діяльності

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: розуміння важливості взаємодії органів внутрішніх 
справ з громадськістю, предмета профілактики злочинів, правильного 
визначення її змісту і меж, а також організаційно-правових засад профілактики 
правопорушень.

Виховна мета: організація правового виховання й розуміння шкоди, яку 
заподіює суспільству й державі злочинність, і формування свідомості щодо 
нетерпимості існування такого сучасного стану і неутішних тенденцій 
злочинності, а також орієнтованість правоохоронців на запобігання і протидію 
злочинності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
мультимедійне супроводження.

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття, завдання та принципи превентивної поліцейської діяльності.
2. Види превентивної поліцейської діяльності.
3. Правове регулювання організації превентивної поліцейської діяльності.
4. Взаємодія підрозділів поліції у здійсненні превентивної

(профілактичної) діяльності з громадянами, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, іншими підрозділами Національної поліції,
громадськими організаціями.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Взаємодія підрозділів поліції у здійсненні превентивної

(профілактичної) діяльності з громадянами, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, іншими підрозділами Національної поліції,
громадськими організаціями.

4. Вирішення ситуативних завдань.



Тема 2.5.2. Індивідуально-превентивна (профілактична) діяльність 
поліцейського

Л е к ц ія  -  2  го д .

Навчальна мета: ф о р м у в а н н я  п о н я т т є в о - к а т е г о р іа л ь н о г о  а п а р а т у  з  
в ід п о в ід н о ї  т е м и  л е к ц і ї ,  а  т а к о ж  с и с т е м а т и з о в а н и х  с т ій к и х  з н а н ь  к у р с а н т ів  п р о  
ф о р м и  і м е т о д и  п р о ф іл а к т и ч н о ї  д ія л ь н о с т і  п о л іц і ї  т а  ї ї  в п л и в  н а  с т а н  б о р о т ь б и  з  
п р а в о п о р у ш е н н я м и ;  м о ж л и в іс т ь  с а м о с т ій н о г о  к о м п л е к с н о г о  а н а л із у  д а н и х  п р о  
д и н а м ік у  п р а в о п о р у ш е н ь  т а  р о з р о б к и  н а  ї ї  о с н о в і  з а х о д ів  п р о ф іл а к т и к и .

Виховна мета: с ф о р м у в а т и  п о в а г у  д о  п р а в  л ю д и н и ,  р о з у м ін н я  
в е р х о в е н с т в а  п р а в а ,  с п р и я т и  ф о р м у в а н н ю  в м ін ь  т а  н а в и к ів  у п р а в л ін с ь к о ї  
д ія л ь н о с т і ,  в м іл о  з а с т о с о в у в а т и  о т р и м а н і  к у р с а н т а м и  з н а н н я  в  п р а к т и ч н ій  
д ія л ь н о с т і  п ід  ч а с  о р г а н із а ц і ї  р о б о т и  у п о в н о в а ж е н и х  п ід р о з д іл ів .

Навчальне обладнання, ТЗН: е л е к т р о н н і  п ід р у ч н и к и ,  п о с іб н и к и ,  
м у л ь т и м е д ій н і  с л а й д и , к о м п ’ю т е р .

Наочні засоби: з р а з к и  д о к у м е н т ів ,  т е к с т и  н о р м а т и в н и х  д о к у м е н т ів .
План лекції (навчальні питання):

1. П о в н о в а ж е н н я  п о л іц е й с ь к о г о  п о  з д ій с н е н н ю  п р о ф іл а к т и ч н о ї  р о б о т и .
2 . О с н о в н і  п р и н ц и п и  з д ій с н е н н я  п р о ф іл а к т и ч н о ї  д ія л ь н о с т і .
3 . Ф о р м и  і м е т о д и  ін д и в ід у а л ь н о - п р о ф іл а к т и ч н о г о  в п л и в у  н а  о с іб .
4 . З а х о д и  ін д и в ід у а л ь н о ї  п р е в е н ц і ї  ( п р о ф іл а к т и к и ) .
5. П ід с т а в и  т а  п о р я д о к  в з я т т я  н а  о б л ік  о с іб ,  с х и л ь н и х  д о  в ч и н е н н я  

п р а в о п о р у ш е н ь ,  в е д е н н я  в ід п о в ід н о ї  д о к у м е н т а ц і ї .

Тема 2.5.3. Індивідуальна та загальна превентивна діяльність 
поліцейського щодо дітей

Л е к ц ія  -  2  го д .

Навчальна мета: О з н а й о м и т и  к у р с а н т ів  з  з а г а л ь н о ю  п р о ф іл а к т и к о ю  
с е р е д  д іт е й  т а  з а г а л ь н о - с о ц іа л ь н и м и  з а х о д а м и  п о п е р е д ж е н н я  а д м ін іс т р а т и в н и х  
п р а в о п о р у ш е н ь .  Р о з г л я н у т и  п о в н о в а ж е н н я  с у б ’є к т ів  п р о ф іл а к т и к и  
п р а в о п о р у ш е н ь  с е р е д  д іт е й .

Виховна мета: с ф о р м у в а т и  п о в а г у  д о  п р а в  л ю д и н и , р о з у м ін н я  
в е р х о в е н с т в а  п р а в а , с п р и я т и  ф о р м у в а н н ю  в м ін ь  т а  н а в и к ів  у п р а в л ін с ь к о ї  
д ія л ь н о с т і,  в м іл о  з а с т о с о в у в а т и  о т р и м а н і с л у х а ч а м и  з н а н н я  в  п р а к т и ч н ій  
д ія л ь н о с т і п ід  ч а с  о р г а н із а ц ії  р о б о т и  у п о в н о в а ж е н и х  п ід р о з д іл ів  п ід  ч а с  р о б о т и  з  
д іт ь м и .

Навчальне обладнання, ТЗН: е л е к т р о н н і  п ід р у ч н и к и ,  п о с іб н и к и ,  
м у л ь т и м е д ій н і  с л а й д и , к о м п ’ю т е р .

Наочні засоби: з р а з к и  д о к у м е н т ів ,  т е к с т и  н о р м а т и в н и х  д о к у м е н т ів .
План лекції (навчальні питання):

1. О с н о в н і  п р и н ц и п и  п ід  ч а с  з д ій с н е н н я  п р о ф іл а к т и ч н о ї  р о б о т и  з  д іт ь м и



2. Алгоритм дій поліцейського під час затримання дитини.
3. Найчастіші ситуації контакту ювенального інспектора поліції з дитиною.
4. Заходи з профілактики адміністративних і кримінальних 

правопорушень серед дітей.
5. Підстави та порядок взяття на облік осіб, схильних до вчинення 

правопорушень, ведення відповідної документації.
6. Проведення опитування та допиту дитини, застосування методики 

«зелена кімната».
7. Права та обов’язки працівника поліції під час роботи з дітьми.

Тема 2.5.4. Попередження і припинення правопорушень підрозділами 
поліції

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: розуміння важливості взаємодії органів Національної 
поліції з громадськістю, предмета профілактики злочинів, правильного 
визначення її змісту і меж, а також організаційно-правових засад профілактики 
правопорушень.

Виховна мета: організація правового виховання й розуміння шкоди, яку 
заподіює суспільству й державі злочинність, і формування свідомості щодо 
нетерпимості існування такого сучасного стану і неутішних тенденцій 
злочинності, а також орієнтованість правоохоронців на запобігання і протидію 
злочинності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
мультимедійне супроводження.

План лекції (навчальні питання):
1. Завдання поліцейського щодо попередження правопорушень.
2. Порядок організації виїзду та прибуття слідчо-оперативної групи на 

місце вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.
3. Особливості проведення профілактичних бесід з особами, схильними 

до вчинення правопорушень.
4. Методика встановлення поліцейським довірчих відносин з 

громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє попередженню 
правопорушень, виявленню осіб, схильних до їх вчинення.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Взаємодія підрозділів поліції у здійсненні превентивної 

(профілактичної) діяльності з громадянами, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, іншими підрозділами Національної поліції, 
громадськими організаціями.

3. Вирішення ситуативних завдань.
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2.6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 
БЕЗПЕКА РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

2.7. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 2.7.1. Криміналістика -  наука про розслідування злочинів

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: ознайомити курсантів з предметом, системою, 
задачами і методами криміналістики.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Криміналістика -  наука про 

розслідування злочинів».
План лекції (навчальні питання):

1. Історія зародження, виникнення та предмет криміналістики
2. Задачі криміналістики
3. Криміналістика в системі юридичних наук
4. Система криміналістики
5. Методологічні основи криміналістики



Тема 2.7.2. Використання ознак зовнішності людини під час 
розслідування злочинів

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: ознайомити курсантів з описом ознак зовнішності 
людини, методами опису ознак зовнішності людини, методами і засобами 
фіксації ознак зовнішності людини, видами ідентифікації людини за ознаками 
зовнішності.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Використання ознак зовнішності 

людини під час розслідування злочинів».
План лекції (навчальні питання):

1. Ознаки зовнішності людини: поняття та класифікація.
2. Опис ознак зовнішності людини методом словесного портрета.
3. Криміналістична діагностика татуювань.
4. Методи й засоби фіксації ознак зовнішності людини.
5. Види ідентифікації людини за ознаками зовнішності.

Тема 2.7.3. Основи криміналістичного дослідження документів

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: надати курсантам знання щодо видів техніко- 
криміналістичного дослідження документів.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Основи криміналістичного 

дослідження документів».
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття і види техніко-криміналістичного дослідження документів.
2. Слідчий огляд документів, методи і способи фіксації.
3. Поняття і види печаток та штампів.
4. Огляд та попереднє дослідження машинописних текстів.

Тема 2.7.4. Основи криміналістичного зброєзнавства

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: ознайомити курсантів з механізмом утворення слідів 
на кулях, снарядах, гільзах.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Основи криміналістичного 

зброєзнавства».
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http://ukrreferat.com/lib/pravo/kryminalistyka/13.htm%2313.3.%20%d0%a0%d1%99%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%93%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%e2%80%93%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d2%91%d0%a1%e2%80%93%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%96%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%8b%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8a
http://ukrreferat.com/lib/pravo/kryminalistyka/13.htm%2313.4.%20%d0%a0%d1%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%93%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a1%e2%80%93%d0%a1%e2%80%94%20%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%93%20%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8b%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91
http://ukrreferat.com/lib/pravo/kryminalistyka/13.htm%2313.5.%20%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%e2%80%93%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a1%e2%80%93%d0%a1%e2%80%94%20%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8b%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%93


План лекції (навчальні питання):
1. Поняття судової балістики та її об'єкти.
2. Поняття вогнепальної зброї,її класифікація та характеристика.
3. Механізм утворення слідів на кулях, снарядах, гільзах.
4. Сліди пострілу і їх класифікація.
5. Судово-балістична експертиза.

Тема 2.7.5. Основи трасології

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: надати курсантам знання щодо загальних правил 
виявлення, фіксації й вилучення слідів.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення
Наочні засоби: лекція-презентація «Основи трасології».

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття трасології та класифікація слідів.
2. Загальні правила виявлення, фіксації й вилучення слідів.
2.1. Сліди рук та види слідів ніг людини (стопи й підошви взуття).
2.2. Поняття "знаряддя злому" та засіб вчинення злочину.
2.3. Види слідів транспортних засобів.
2.4. Поняття слідів зубів, нігтів та інших частин тіла людини (губ, щік, 

підборіддя, носа, вушної раковини).
3. Загальний порядок призначення трасологічної експертизи (підготовка 

зразків і об'єктів дослідження).

Тема 2.7.6. Криміналістичні обліки

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: надати курсантам знання щодо криміналістичних 
обліків та їх видів.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Криміналістичні обліки».

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття криміналістичної реєстрації, її види.
2. Поняття криміналістичних обліків та їх види.
3. Методи і форми криміналістичних обліків.
4. Об'єкти криміналістичних обліків та кримінальної реєстрації.
5. Поняття дактилоскопічної формули і методика її підрахунку.



Тема 2.7.7. Огляд місця події та його учасники

Лекція -  2 год. 
Семінарське заняття -  2 год.

Навчальна мета: ознайомити курсантів з загальними положеннями 
криміналістичної тактики огляду та обслідування.

Навчальне обладнання: мультимедійне забезпечення 
Наочні засоби: лекція-презентація «Огляд місця події та його учасники». 

План лекції (навчальні питання):
1. Поняття, види та сутність слідчого огляду.
2. Організація і тактичні прийоми огляду місця події. Огляд трупа.
3. Фіксація результатів огляду місця події.

План семінарського заняття(навчальні питання):
1. Поняття огляду місця події.
2. Підготовка до огляду місця події.
3. Дії слідчого при проведенні огляду місця події.
4. Фіксація результатів огляду місця події.

Література:
1. Конституція України : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

Офіційний веб-сайт. -  Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bm/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0 .

2. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада 
України. Офіційний веб-сайт. -  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Електронний ресурс] / 
Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. -  Режим доступу: 
http://zakon1 .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001 - 
5&р=1244220374102612.

4. Криміналістика: навчальний посіб. [Текст] / Р.І. Благута, Р. Сибірна,
B. М. Бараняк та ін.; [за заг.ред. Є.В. Пряхіна]. - К.: Атіка, 2012. - 496 с.

5. Качковський М.С. Особливості огляду місця події під час розслідування 
умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції / 
М.С. Качковський // Вчені записки таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Т. 28(67), № 2. -
C. 56-60.

6. Серафимов О.М. Технологія огляду місця події під час розслідування 
вбивств / О.М. Серафимов // науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія : Юриспруденція. - 2017. - Вип. 28. - С. 123-126.

7. Пиріг І.В. Тактичні прийоми огляду місця дорожньо-траспортної події / 
І.В. Пиріг, Л.О. Андрієвська // Науковий вісник Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 1. - С. 227-232.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612


3. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

3.1. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА (ТАКТИКА САМОЗАХИСТУ) 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

3.2. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА (ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ) 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

3.3. ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА МІСЦІ ПОДІЇ

Тема 3.3.1. Дії поліцейського на місці скоєння квартирної крадіжки

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій на 
місці скоєння квартирної крадіжки.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, службовий автомобіль -  1.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття (навчальні питання):
- Першочергові дії поліцейського після отримання інформації про 

квартирну крадіжку.
- Дії поліцейського на місці скоення крадіжки до прибуття слідчо - 

оперативної групи.
- Подальші дії поліцейського після прибуття на місце квартирної 

крадіжки слідчо-оперативної групи.

Тема 3.3.2. Дії поліцейського на місці скоєння розбійного нападу

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій на 
місці скоєння розбійного нападу.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, стрічка -  1, службовий автомобіль -  1.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття (навчальні питання):
- Першочергові дії поліцейського після отримання інформації про 

розбійний напад.



- Дії поліцейського на місці скоєння розбійного нападу до прибуття 
слідчо-оперативної групи.

- Подальші дії поліцейського після прибуття на місце скоєння розбійного 
нападу слідчо-оперативної групи.

Тема 3.3.3. Дії поліцейського на місці скоєнні вбивства

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій на 
місці скоєння вбивства.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, стрічка -  1, службовий автомобіль -  1.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття (навчальні питання):
- Першочергові дії поліцейського після отримання інформації про 

вбивство.
- Дії поліцейського на місці вбивства до прибуття слідчо-оперативної 

групи.
- Подальші дії поліцейського після прибуття на місце вбивства слідчо- 

оперативної групи.

Література:
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. -  1996. -  № 30.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. -  1984. -  додаток до № 51. Ст. 1122 (з наступними 
змінами та доповненнями).

3. Кримінальний кодекс України від 01 квітня 2001 р. // Відомості 
Верховної Ради України. -  2001. -  № 25-26.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 
Ради України — 2013 р. — № 9-10. — стор. 474. — ст. 88.

5. Про Національну Поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. // 
Відомості Верховної Ради України. -  2015. -  № 40-41. -  Ст. 379.

6. Положення про організацію службової підготовки працівників 
Національної поліції України, затверджене наказом МВС України від 26 січня 
2016 року № 50.

7. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ 
(Загальна частина). Підручник //Авт. колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, 
В.І. Олефір -  керівники).- К.: КНТ. 2008. -816 с.



3.4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

3.5. СТРОЙОВИЙ ВИШКІЛ ТА СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА 
(за навчальним планом табірних зборів)

3.6. ДОМЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

3.7. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

4. ДИСЦИПЛІНИ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

4.1. АЛГОРИТМ ДІЇ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У РІЗНИХ 
СИТУАЦІЯХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СЦЕНАРІЇ)

Тема 4.1.1. Тактика дій патрульних поліцейських при виявлені факту 
домашньому насильстві

Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушенням публічного 
порядку громадянами.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол про 
адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», комунікацію, заходи 

особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання домедичної 
допомоги, застосування заходів поліцейського примусу та прийомів 
самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.



Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушенням публічного 
порядку громадянами.

Навчальне обладнання: радіостанції -  3, поясна система із
спорядженням -  4, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  4, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, макет ножа -  1, бланкова продукція: постанова та протокол 
про адміністративне правопорушення (наказ № 1376 від 06.11.15), протокол про 
адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», комунікацію, заходи 

особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання домедичної 
допомоги, застосування заходів поліцейського примусу та прийомів 
самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.2. Тактика дій патрульних поліцейських при виявленні
факту розпивання спиртних напоїв у громадському місці

Тема 4.1.3. Тактика дій патрульних поліцейських при виявленні 
факту бійки в громадському місці

Практичне заняття -  1 2 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушенням публічного 
порядку громадянами.

Навчальне обладнання: радіостанції -  3, поясна система із
спорядженням -  4, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  4, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, макет ножа -  1, бланкова продукція: постанова та протокол 
про адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою



базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.4. Тактика дій патрульних поліцейських при виявленні 
факту сварки в квартирі

Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушенням публічного 
порядку громадянами.

Навчальне обладнання: радіостанції -  3, поясна система із
спорядженням -  4, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  4, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, макет ножа -  1, бланкова продукція: постанова та протокол 
про адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.5. Тактика дій патрульних поліцейських при зупинки 
автомобіля за порушення ПДР

Практичне заняття -  1 2 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушеннями у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання: автомобілі -  2, радіостанції -  2, поясна система 
із спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна 
камера -  1, планшет -  1, документи водія -  1 комплект, бланкова продукція: 
постанова та протокол про адміністративне правопорушення (по наказу № 1395 
від 07.11.15), акт евакуації транспортного засобу.



Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.6. Тактика дій патрульних поліцейських при зупинки 
автомобіля який перебуває у розшуку

Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушеннями у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання: автомобілі -  2, радіостанції -  2, поясна система 
із спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна 
камера -  1, планшет -  1, документи водія -  1 комплект, бланкова продукція: 
постанова та протокол про адміністративне правопорушення (по наказу № 1395 
від 07.11.15), акт евакуації транспортного засобу.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.7. Тактика дій патрульних поліцейських при розв’язанню 
конфлікту з учасником бойових дій

Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані з правопорушеннями публічного 
порядку громадянами.



Навчальне обладнання: радіостанції -  3, поясна система із
спорядженням -  4, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  4, нагрудна камера 
-  2, планшет -  1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол про 
адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.8. Тактика дій патрульних поліцейських при виявленні 
факту пограбування

Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані зі злочинами проти власності.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  6, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  6, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол про 
адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.



Тема 4.1.9. Тактика дій патрульних поліцейських при виявленні
факту розбійного нападу

Практичне заняття -  12 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані зі злочинами проти власності.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  4, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  4, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол про 
адміністративне затримання.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.

- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.

Тема 4.1.10. Тактика дій патрульних поліцейських при виявленні 
факту вбивства в квартирі

Практичне заняття -  1 2 год.

Навчальна мета: сформувати у курсантів навички правильних дій у 
вирішенні службових ситуацій, які пов’язані зі злочинами проти життя та 
здоров'я особи.

Навчальне обладнання: радіостанції -  2, поясна система із
спорядженням -  2, індивідуальна аптечка -  1, бронежилет -  2, нагрудна камера 
-  1, планшет -  1, макет ножа -  1.

Наочні засоби: методичні рекомендації щодо проведення практичних 
занять.

План практичного заняття(навчальні питання):
- Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній ситуації.
- Удосконалювати принцип «контакт та прикриття», ефективну 

комунікацію, заходи особистої безпеки, володіння нормативно-правовою 
базою, надання домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту.



- Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості та 
впевненості в своїх діях.
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4.2. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ  

Тема 4.2.1. Керування автомобілем у складних та особливих умовах

Лекція — 2 год.

Навчальна мета: підготовка поліцейського з певним колом знань 
Правил дорожнього руху.

Навчальне обладнання: мультимедійне супроводження лекції, технічні 
засоби навчання, автомобіль або автотренажер.

Наочні засоби: конспект лекції та методичні рекомендації проведення 
практичного заняття, навчально-наочні посібники з безпеки дорожнього руху.



План лекції (навчальні питання):
1. Вимоги Правил дорожнього руху щодо початку та припинення руху, 

руху в транспортному потоці, під час обгону, проїзду перехресть, пішохідних 
переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів та залізничних переїздів.

2. Ділянки доріг із зниженим коефіцієнтом зчеплення. Керування 
автомобілем на таких дорогах на початку руху, на поворотах, під час 
гальмування, виїзді на мокре чи засніжене узбіччя. Проїзд споруд мостового 
типу.

3. Занесення та снесення. Причини, що їх викликають. Дії водія під час 
занесення та снесення автомобіля.

4. Керування автомобілем в темну пору доби, під час буксирування 
механічних транспортних засобів, руху колоною, житловою чи пішохідною 
зоною.

Тема 4.2.2. Підготовка до руху

Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик, автомобіль (або 

автотренажер).
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Набуття знань загальної структури ПДР.
2. Підготовка до руху (огляд, правильна посадка водія, положення рук та 

ніг водія на органах керування.
3. Відпрацювання набору швидкості та гальмування (переривчастий та 

ступінчастий прийоми).

Тема 4.2.3 Керування транспортним засобом на майданчику

Практичне зайняття — 4 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик, обмежувальні сигнальні 

конуси, 3 “колійні” дошки (400х30х4см, грані скошені на 45 градусів), 
автомобіль.

Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 
з основ керування транспортним засобом.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Рух через “габаритні ворота” переднім та заднім ходом.
2. Рух через “колійну” дошку, умовну “естакаду”.



3. Рух “вісімкою”, “змійкою”, “пилою”.
4. .Паркування під прямим та непрямим кутами переднім та заднім ходом.
5. Паралельне паркування.

Тема 4.2.4. Відпрацювання інтенсивного набору швидкості та 
гальмування

Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик з покриттям зі зниженим 

коефіцієнтом зчеплення, обмежувальні сигнальні конуси, автомобіль.
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Відпрацювання розгону та екстреного гальмування (з блокуванням
коліс).

2. Відпрацювання розгону та екстреного гальмування (переривчастим 
способом).

3. Відпрацювання розгону та екстреного гальмування (ступінчастим 
способом).

Тема 4.2.5. Відпрацювання швидкісного кермування двома руками

Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: автомобіль з вивішеними передніми колесами 

або автотренажер.
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Відпрацювання швидкісного обертання керма з роботою на верхньому 
секторі.

2. Відпрацювання швидкісного обертання керма з роботою на боковому 
секторі.



Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: автомобіль з вивішеними передніми колесами 

або автотренажер.
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Відпрацювання швидкісного обертання керма лівою рукою;
2. Відпрацювання швидкісного обертання керма правою рукою;
3. Відпрацювання швидкісного обертання керма лівою рукою (права 

перемикає передачі);
4. Відпрацювання швидкісного обертання керма правою рукою (ліва 

утримує зброю).

Тема 4.2.6. Відпрацювання швидкісного кермування однією рукою

Тема 4.2.7. Відпрацювання швидкісного кермування в русі переднім 
та заднім ходом

Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик, обмежувальні сигнальні 

конуси, автомобіль.
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Відпрацювання проїзду “вісімки” переднім та заднім ходом.
2. Відпрацювання проїзду “переставки” переднім та заднім ходом.
3. Відпрацювання проїзду “змійки” переднім та заднім ходом.
4. Відпрацювання проїзду “пили” переднім та заднім ходом.

Тема 4.2.8. Відпрацювання швидкісного проїзду пристрою 
примусового зниження швидкості, вибоїни

Практичне зайняття — 4 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик, пристрої для примусового 

зниження швидкості транспортних засобів або 3 “колійні” дошки (400х30х4см, 
грані скошені на 45 градусів), обмежувальні сигнальні конуси, автомобіль.



Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 
з основ керування транспортним засобом.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Проїзд пристрою для примусового зниження швидкості з попереднім 

гальмуванням.
2. Проїзд пристрою для примусового зниження швидкості частковим 

об’їздом без попереднього гальмування.

Тема 4.2.9. Відпрацювання швидкісного маневрування (повороту, 
розвороту) в обмежених за шириною проїздах

Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик з покриттям зі зниженим 

коефіцієнтом зчеплення, обмежувальні сигнальні конуси, 3 “колійні” дошки 
(400х30х4см, грані скошені на 45 градусів), автомобіль.

Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 
з основ керування транспортним засобом.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Відпрацювання проїзду поворотів різної конфігурації (90 градусів, 

менше та більше 90 градусів).
2. Відпрацювання розвороту в обмеженому просторі з місця переднім та 

заднім ходом.
3. Відпрацювання розвороту в обмеженому просторі з ходу.

Тема 4.2.10. Відпрацювання ліквідації занесення та знесення.

Практичне зайняття — 2 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик з покриттям зі зниженим 

коефіцієнтом зчеплення, обмежувальні сигнальні конуси, автомобіль.
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Сили, що діють на автомобіль під час руху.
2. Занесення та знесення: поняття та порядок дій водія для їх ліквідації.
3. Відпрацювання дій водія під час занесення та знесення.



Практичне зайняття — 4 год.

Навчальна мета: практична підготовка поліцейського.
Навчальне обладнання: закритий майданчик, 3 автомобіля.
Наочні засоби: методичні рекомендації проведення практичного заняття 

з основ керування транспортним засобом.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Ознайомлення та порядок користування спеціальними звуковими та 
світловими сигнальними пристроями.

2. Користування гучномовцем.
3. Відпрацювання буксирування переднім та заднім ходом.
4. Відпрацювання руху колоною.
5. Відпрацювання блокування підозрюваного транспортного засобу на 

місці та в русі.
Література:

1. Закон України “Про дорожній рух” від 28.01.1993 - №2954-ХІІ.
2. М.Дрозд, К.Зозуля. Підручник водія: Основи керування автомобілем. -  

К.: Центр навчальної літератури, 2017. -  198с.

Тема 4.2.11. Керування транспортним засобом в особливих умовах

4.3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Тема 4.3.1. Основні положення Закону України «Про Національну 
поліцію»

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів загальних 
вимог закону України «Про Національну поліцію».

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 
«Про Національну поліцію», вміло застосовувати отримані курсантами знання в 
практичній діяльності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці.
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття та завдання Національної поліції.
2. Правова основа діяльності поліції.
3. Принципи діяльності поліції.
4. Система Національної поліції.
5. Структура апарату Національної поліції України



6. Статус поліцейського.
7. Правова основа діяльності органів досудового розслідування.

Тема 4.3.2. Правові засади застосування поліцейських заходів

Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів вимог 
закону України «Про Національну поліцію» щодо поняття, видів та порядку 
застосування поліцейських заходів.

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 
«Про Національну поліцію» щодо поліцейських заходів, вміло їх застосовувати 
в практичній діяльності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Поняття поліцейських заходів.
2. Види поліцейських заходів.
3. Превентивні поліцейські заходи та їх характеристика.
4. Примусові поліцейські заходи та їх характеристика.

Ситуаційні завдання
Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Тема 4.3.3. Несення служби патрульними поліцейськими

Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів вимог 
закону України «Про Національну поліцію» щодо порядку несення служби 
патрульними поліцейськими.

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 
«Про Національну поліцію» щодо несення служби патрульними поліцейськими, 
вміло їх застосовувати в практичній діяльності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Основні обов’язки та повноваження поліцейського під час несення 
служби.



2. Організація діяльності підрозділів патрульної поліції та відділень 
моніторингу відокремлених структурних підрозділів (відділів, відділень) 
територіальних органів Національної поліції України.

3. Сектор превенції патрульної поліції .
4. Види нарядів поліції.
5. Підготовка до несення служби. Інструктаж перед початком несення 

служби.
6. Спорядження та однострій поліцейського.
7. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби.
8. Основні форми та методи несення служби. Патрулювання.
9. Правові засади реагування поліцейського на заяви та повідомлення про 

правопорушення або події.
Ситуаційні завдання

Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Тема 4.3.4. Дисципліна та законність в діяльності патрульної поліції

Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів вимог 
щодо дисципліни та законності в діяльності патрульної поліції.

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 
«Про Національну поліцію» щодо дисципліни та законності в діяльності 
патрульної поліції.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Система правового забезпечення службової дисципліни.
2. Визначення принципів етики працівників МВС.
3. Особливості службової дисципліни.
4. Дисциплінарна відповідальність поліцейських та заходи заохочення 

поліцейських.
5. Кримінальна, адміністративна, та цивільно-правова відповідальність 

поліцейських.
6. Правове забезпечення законності в діяльності Національної поліції.
7. Роль підрозділів внутрішньої безпеки у дотриманні законодавства та 

дисципліни в органах поліції.

Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. -  1996. -  № 30. -  Ст. 141



2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 
1984 року // Відомості Верховної Ради України. -  1984. -  № 51. -  Ст. 1122.

3. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993. // Відомості 
Верховної Ради України. -  1993. -  №31. -  С. 338.

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. // 
Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - Ст.379

5. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення в органах поліції : наказ МВС України № 
1376 від 06.11.2015 року // Офіційний вісник України. -  2015. - № 99. - стор. 
201. - Ст. 3405

6. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів 
про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ МВС України № 1395 від 
07.11.2015 року // Офіційний вісник. - 2015. - № 88. -  Ст. 2964.

7. Про затвердження Положення про Національну поліцію [Електронний 
ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 -  
Електрон. дан. (1 файл). -  Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua - Назва з 
екрана.

8. Про затвердження Положення про організацію первинної професійної 
підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції 
[Електронний ресурс]: Наказ МВС від 16.02.2016 № 105 - Електрон. дан. (1 
файл). -  Режим доступу : http: //zakon.rada.gov. ua - Назва з екрана.

9. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату 
Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, 
установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС [Електронний 
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4.4. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ, ВИКОРИСТАННЯ 
РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ВІДЕОФІКСАЦІЇ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)

4.5. ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Тема 4.5.1. Окремі адміністративні правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху ст. 121 КУпАП

Лекція -  2 год. 
Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних



документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 121 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття та види транспортних засобів.
2. Об'єктом цього правопорушення ст. 121 КУпАП.
3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КУпАП.
4. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КУпАП.
5. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 121 КУпАП.
6. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 121 КУпАП.
7. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП.
8. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 121 КУпАП.
9. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 121 КУпАП.
10. Розгляд справ про правопорушення за ст. 121 КУпАП.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
2. Складання протокол за адміністративне правопорушення за ст. 121 

КУпАП;
3. Заповнення документів.
4. Вирішення та обговорення тестових завдань.

Тема 4.5.2. Оформлення матеріалів за порушення вимог дорожніх 
знаків та дорожньої розмітки та ін. порушень ст. 122, 123 КУпАП

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 122, 123 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП.



2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП.
3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 122 КУпАП.
4. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 122 КУпАП.
5. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 123 КУпАП.
6. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 123 КУпАП.
7. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 124 КУпАП.
8. Розгляд справ про правопорушення за ст. 122 та 123 КУпАП.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
2. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
3. Заповнення документів.
4. Вирішення та обговорення тестових завдань.

Тема 4.5.3. Підстави та оформлення матеріалів за керування т/з 
особою, яка не має відповідних документів на право керування такими т/з 
або не пред’явила їх для перевірки ст. 126 КУпАП

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 126 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 КУпАП.
2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 126 КУпАП.
3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 126 КУпАП.
4. Розгляд справ про правопорушення за ст. 126 КУпАП.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
2. Складання протоколу та постанови за адміністративне 

правопорушення.
3. Заповнення документів.
4. Вирішення та обговорення тестових завдань.



Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 121-2, 128 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121-2, 128 
КУпАП.

2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121-2, 128 
КУпАП.

3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 121-2, 128 
КУпАП.

4. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 КУпАП.
5. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 128 КУпАП.
6. Розгляд справ про правопорушення за ст. 121 -2, 128 КУпАП.
7. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
8. Вирішення та обговорення тестових завдань.
9. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
10. Заповнення документів.

Тема 4.5.4. Оформлення матеріалів за порушення правил
перевезення пасажирів та випуску т/з на лінію ст. 121-2, 128 КУпАП

Тема 4.5.5. Оформлення матеріалів за керування т/з у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції ст. 129, 
130 КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 129, 130 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.



Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КУпАП.
2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 129 КУпАП.
3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 129 КУпАП.
4. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.
5. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП.
6. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 130 КУпАП.
7. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 130 КУпАП.
8. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 130 КУпАП.
9. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 130 КУпАП.
10. Розгляд справ про правопорушення за ст. 129, 130 КУпАП.
11. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
12. Розгляд справ про правопорушення за ст. 129, 130 КУпАП.
13. Вирішення та обговорення тестових завдань.
14. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
15. Заповнення документів.

Тема 4.5.6. Оформлення матеріалів за порушення правил дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і 
великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями 
та залізничними переїздами ст. 132-1 КУпАП. Порушення правил, норм і 
стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів 
щодо своєчасної заборони на автомобільних дорогах ст. 140 КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 132-1, 140 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 132-1 КУпАП.
2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КУпАП.
3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КУпАП.
4. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 140 КУпАП.



5. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 140 КУпАП.
6. Розгляд справ про правопорушення за ст. 132-1, 140 КУпАП.
7. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
8. Вирішення та обговорення тестових завдань.
9. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
10. Заповнення документів.

Тема 4.5.7. Оформлення матеріалів за пошкодження автомобільних
• • • •• • • • ^  •доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів

регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 
необхідних заходів щодо їх усунення ст. 139 КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 139 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 139 КУпАП.
2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 139 КУпАП.
3. Розгляд справ про правопорушення за ст. 139 КУпАП.
4. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
5. Вирішення та обговорення тестових завдань.
6. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
7. Заповнення документів.

Тема 4.5.8. Оформлення матеріалів за правопорушення при вчиненні 
ДТП ст. 122-4 КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 122-4, 124 КУпАП.



Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 122-4 КУпАП.
2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.
3. Розгляд справ про правопорушення за ст. 122-4, 124 КУпАП.
4. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
5. Вирішення та обговорення тестових завдань.
6. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
7. Заповнення документів.

Тема 4.5.9. Оформлення матеріалів за порушення правил дорожнього 
руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим 
транспортом, і погоничами тварин ст. 127 КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 127 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані знання при реагуванні на порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127 КУпАП.
2. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КУпАП.
3. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 127 КУпАП.
4. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 127 КУпАП.
5. Розгляд справ про правопорушення за ст. 127 КУпАП.
6. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
7. Вирішення та обговорення тестових завдань.
8. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
9. Заповнення документів.



Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також формування навиків складання процесуальних 
документів та документів, що використовуються у службовій діяльності 
поліцейських щодо адміністративних правопорушень за ст. 122-5 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання при реагуванні на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби:зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 122-5 КУпАП.
2. Розгляд справ про правопорушення за ст. 122-5 КУпАП.
3. Вирішення та обговорення практичних (ситуативних) завдань.
4. Складання протоколу за адміністративне правопорушення.
5. Вирішення ситуативних завдань.
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4.6. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
(за навчальним планом підготовки бакалаврів)



4.7. СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Тема 4.7.1. Документи в роботі патрульного поліцейського та 
загальні вимоги до їх оформлення

Лекція -2 год.
Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при 
складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Документи в роботі патрульного поліцейського та загальні вимоги до їх 
оформлення.

2. Фабула адміністративного правопорушення: складові елементи, 
порядок складання.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.
3. Фабула та порядок оформлення протоколу про адміністративне 

правопорушення.
4. Фабула та порядок оформлення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення.
5. Загальні питання складання процесуальних документів у справах про

адміністративні правопорушення: протокол про адміністративне
правопорушення, постанова у справі про адміністративне правопорушення, 
протокол про адміністративне затримання, пояснення свідків, акт огляду на 
стан сп’яніння, рапорт, акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, 
вимога, повідомлення про запрошення до підрозділу патрульної поліції, 
тимчасовий дозвіл, акт огляду та тимчасового затримання транспортного 
засобу, повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу.



Тема 4.7.2. Фабула адміністративного правопорушення: складові 
елементи, порядок складання

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при 
складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Фабула адміністративного правопорушення: складові елементи, 
порядок складання.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.
3. Фабула та порядок оформлення протоколу про адміністративне 

правопорушення.
4. Фабула та порядок оформлення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення.
5. Загальні питання складання процесуальних документів у справах про

адміністративні правопорушення: протокол про адміністративне
правопорушення, постанова у справі про адміністративне правопорушення, 
протокол про адміністративне затримання, пояснення свідків, акт огляду на 
стан сп’яніння, рапорт, акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, 
вимога, повідомлення про запрошення до підрозділу патрульної поліції, 
тимчасовий дозвіл, акт огляду та тимчасового затримання транспортного 
засобу, повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу.



Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при 
складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних 
правопорушень ст. 180, 182, 183, 184 КУпАП.

2. Складання процесуальних документів у справах про адміністративні 
правопорушення (ст. 180, 182, 183, 184 КУпАП).

3. Вирішення та обговорення тестових завдань.
4. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.7.3. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів
адміністративних правопорушень. Ст.180, 182, 183, 184 КУаАП

Тема 4.7.4. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів 
адміністративних правопорушень. Ст.175-1, 178 КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при 
складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.



Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних 
правопорушень ст. 175-1, 178 КУпАП.

2. Складання процесуальних документів у справах про адміністративні 
правопорушення (ст. 175-1, 178 КУпАП).

3. Вирішення та обговорення тестових завдань.
4. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.7.5. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів 
адміністративних правопорушень. Ст.173, 185-КУпАП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при 
складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних 
правопорушень ст. 173, 185 КУпАП.

2. Складання процесуальних документів у справах про адміністративні 
правопорушення (ст. 173, 185 КУпАП).

3. Вирішення та обговорення тестових завдань.
4. Вирішення ситуативних завдань.



Тема 4.7.6. Особливості порядку складання протоколу про вчинення
двох чи більше адміністративних правопорушень

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при 
складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

Особливості порядку складання протоколу про вчинення двох чи більше 
адміністративних правопорушень.

Вирішення та обговорення тестових завдань.
Вирішення ситуативних завдань.
Складання протоколів про адміністративні правопорушення при вчиненні 

особою двох або більше адміністративних правопорушень, випадки складання 
протоколів та складові елементи.

Тема 4.7.7. Порядок винесення постанови у справі про 
адміністративне правопорушення у відповідності до ст. 36 КУпАП 
(об’єднання)

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування системи знань щодо порядку 
процесуальної діяльності поліцейського при оформленні матеріалів про 
адміністративні правопорушення, ознайомлення з особливостями кваліфікації 
та оформлення за окремих адміністративних правопорушень, засвоєння 
правових засад складання протоколу та винесення постанови у справах про 
адміністративні правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню правового світогляду, моральних, 
естетичних та інших якостей особистості, вихованню поваги до процесуальних 
прав особи при притягнення до адміністративної відповідальності, а також при



складанні протоколу чи винесенні постанови у справах про адміністративні 
правопорушення.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Порядок винесення постанови у справі про адміністративне 
правопорушення у відповідності до ст. 36 КУпАП (об’єднання).

План практичного заняття (навчальні питання):
1. Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, 

якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи які 
одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою).

2. Вирішення та обговорення тестових завдань.
3. Вирішення ситуативних завдань.
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4.8. ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

Тема 4.8.1. Загальні положення про дорожньо-транспортну пригоду

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів щодо 
застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Система правового регулювання оформлення адміністративних 
правопорушень за ст. 124 КУпАП.

2. Загальні положення про дорожньо-транспортну пригоду.
3. Види дорожньо-транспортних пригод.

Тема 4.8.2. Дії патрульного при прибутті на місце ДТП. Огляд місця
ДТП

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів 
щодо застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Дії патрульного при прибутті на місце ДТП.
2. Особливості оформлення матеріалів ДТП з матеріальними збитками.
3. Умови оформлення ДТП за «Європротоколом».



4. Особливості оформлення матеріалів ДТП де один з учасників зник з 
місця пригоди.

5. Особливості оформлення матеріалів ДТП внаслідок незадовільного 
утримання дорожньої мережі

6. Особливості оформлення матеріалів ДТП, коли учасники з’їхали з 
місця пригоди.

7. Особливості оформлення матеріалів ДТП за участю більше, ніж двох 
автомобілів і в яких містяться ознаки двох різних ДТП.

8. Дії патрульного на місці ДТП внаслідок якої загинули або травмовані 
громадяни.

Тема 4.8.3. Визначення зони відповідальності поліцейського при 
прибутті на місце ДТП

Практичне -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
визначення зони відповідальності поліцейського при прибутті на місце ДТП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання при реагуванні на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху та оформленні дорожньо- 
транспортних пригод.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.
3. Заповнення бланків документів при оформленні ДТП:
-  складання схеми ДТП;
-  заповнення протоколу про адміністративне правопорушення;
-  тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом;
-  довідка про пошкодження транспортних засобів (за наявності 

використання).



Тема 4.8.4. Визначення та фіксація фактичних даних

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
визначення та фіксацію фактичних даних.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання при реагуванні на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху та оформленні дорожньо- 
транспортних пригод.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Встановлення та фіксація фактичних даних.
2. Встановлення особи, чиї дії (бездіяльність) є причиною ДТП.
3. Порядок дій патрульного при оформленні ДТП.
4. Види документів на місці ДТП при оформленні події.

Тема 4.8.5. Принцип роботи та призначення алкотестера

Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів 
щодо застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Призначення, вимоги та умови застосування алкотестера.
2. Види алкотестерів.
3. Принцип роботи та призначення алкотестера.
4. Визначення порушень ПДР за ознаками стану алкогольного, 

наркотичного та іншого сп’яніння.
Ситуативні завдання

Відповідно до робочого плану навчальної дисципліни.



Тема 4.8.6. Визначення та відокремлення порушень ПДР, які мають 
причинно-наслідковий зв’язок з настанням ДТП

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
визначення та відокремлення порушень ПДР, які мають причинно-наслідковий 
зв'язок з настанням ДТП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання при реагуванні на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху та оформленні дорожньо- 
транспортних пригод.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекційного заняття (навчальні питання):

1. Визначення та відокремлення правопорушень, які мають причинно- 
наслідковий зв'язок з настанням ДТП та обумовлені технічними 
несправностями транспортного засобу.

2. Визначення та відокремлення правопорушень, які мають причинно - 
наслідковий зв'язок з настанням ДТП та обумовлені станами водіїв.

3. Визначення та відокремлення правопорушень, які мають причинно- 
наслідковий зв'язок з настанням ДТП та обумовлені порушенням правил 
надання послуг з перевезень.

4. Визначення та відокремлення правопорушень, які мають причинно - 
наслідковий зв'язок з настанням ДТП та обумовлені порушенням ПДР 
пішоходами, велосипедистами, водіями гужового транспорту.

5. Визначення та відокремлення правопорушень, які мають причинно- 
наслідковий зв'язок з настанням ДТП та обумовлені порушенням правил 
проїзду перехресть.

6. Визначення та відокремлення правопорушень, які мають причинно - 
наслідковий зв'язок з настанням ДТП та обумовлені порушенням правил 
проїзду через залізничні переїзди.

Тема 4.8.7. Встановлення особи, чиї дії (бездіяльність) є причиною
ДТП

Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів 
щодо застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.



Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Алгоритм встановлення особи, чиї дії (бездіяльність) є причиною ДТП.
3. Опитування учасників та очевидців пригоди. Перелік питань, на які 

можна звернути увагу у поясненні учасників ДТП.
Ситуативні завдання

Відповідно до робочого плану навчальної дисципліни.

Тема 4.8.8. Правопорушник

Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів 
щодо застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Правопорушник як учасник дорожньо-транспортної пригоди.
2. Правовий статус правопорушника
3. Особливості участі правопорушника при оформленні дорожньо- 

транспортної пригоди.
4. Вирішення та обговорення тестових завдань.
5. Вирішення ситуативних завдань.



Тема 4.8.9. Потерпілий

Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів 
щодо застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Потерпілий як учасник дорожньо-транспортної пригоди.
2. Правовий статус потерпілого
3. Особливості участі потерпілого при оформленні дорожньо - 

транспортної пригоди.
1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.8.10. Складання схеми ДТП

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів 
щодо застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Правова основа складання схеми місця дорожньо-транспортної 
пригоди.

2. Основні складові схеми місця дорожньо-транспортної пригоди.
3. Зворотня сторона схеми місця дорожньо-транспортної пригоди.
4. Вирішення та обговорення тестових завдань.



5. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.8.11. Складання документів при оформленні ДТП, відібрання 
пояснень, оформлення тимчасового дозволу на право керування ТЗ

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
особливості складання документів при оформленні ДТП, відібрання пояснень, 
оформлення тимчасового дозволу на право керування ТЗ

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.8.12. Заповнення протоколу про адміністративне 
правопорушення за ст. 124 КУпАП

Практичне -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
заповнення протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання при реагуванні на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху та оформленні дорожньо- 
транспортних пригод.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.
3. Заповнення бланків документів при оформленні ДТП:
-  складання схеми ДТП;
-  заповнення протоколу про адміністративне правопорушення;



-  тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом;
-  довідка про пошкодження транспортних засобів (за наявності 

використання).
4. Реквізити протоколу про адміністративне правопорушення.
5. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху.
6. Вирішення та обговорення тестових завдань.
7. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.8.13. Складові елементи та порядок складання протоколу про 
адміністративне правопорушення за кожне окреме правопорушення

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
складові елементи та порядок складання протоколу про адміністративне 
правопорушення за кожне окреме правопорушення.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання при реагуванні на 
порушення у сфері безпеки дорожнього руху та оформленні дорожньо- 
транспортних пригод.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Документування адміністративних правопорушень.
2. Реквізити протоколу про адміністративне правопорушення.
3. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху.
4. Вирішення та обговорення тестових завдань.
5. Вирішення ситуативних завдань.
6. Заповнення бланків документів при оформленні ДТП:
-  складання схеми ДТП;
-  заповнення протоколу про адміністративне правопорушення;
-  тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом;
-  довідка про пошкодження транспортних засобів (за наявності 

використання).



Тема 4.8.14. Відпрацювання практичних вправ за допомогою 
моделювання обставин ДТП

Практичне заняття -  6 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми, а також систематизованих стійких знань курсантів щодо 
застосування законодавства у сфері оформлення дорожньо-транспортної 
пригоди.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 
формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
отримані курсантами знання в практичній діяльності під час організації роботи 
із оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.

Література:
1. Конституція України : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

Офіційний веб-сайт. -  Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bm/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0 .

2. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада 
України. Офіційний веб-сайт. -  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Електронний ресурс] / 
Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. -  Режим доступу: 
http://zakon1 .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001 - 
5&р=1244220374102612.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 
Верховної Ради (ВВР). -  1984. -  Додаток до № 51. -  Ст. 1122.

5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної 
Ради України. -  1994. -  № 52. -  Ст. 455. Зі змінами станом на грудень 2015 року.

6. Про дорожній рух : Закон України від 3 листопада 1993 року Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338.

7. Про Національне антикорупційне бюро : Закон України від 14 жовтня 
2014 року № 1698-VII.

8. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно- 
правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці 
України від 08.06.2004 р. № 151.

9. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням 
документів у системі МВС України : наказ МВС України від 23.04.2012 № 350.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1244220374102612


10. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних 
проваджень: Наказ МВС України від 6 серпня 2012 р. №681.

11. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення в органах поліції. Наказ МВС України від 
06.11.2015 № 1376 // Офіційний вісник України. -  2015. -  № 99. -  Ст. 3405.

12. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів 
про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані не в автоматичному режимі [Електронний ресурс] : наказ 
Міністерства внутрішніх справ України від 7 листоп. 2015 р. № 1395.

13. Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків // Рішення НАЗК від 17.06.2016 № 2.

14. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 
1363 // Офіційний вісник України. -  2011. -  № 101. -  Ст. 3719.

15. Про затвердження Порядку підготовки і здійснення потенційно 
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю 
особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 548.

16. Про організацію радіозв’язку у 2015-2019 роках: Наказ МВС України 
від 29 жовтня 2014 року № 1150.

4.9. ВЗАЄМОДІЯ ПАТРУЛЬНИХ З ПІДРОЗДІЛАМИ НПУ ТА 
ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СЛУЖБАМИ

Тема 4.9.1. Взаємодія патрульних поліцейськиих з працівниками 
слідчих підрозділів, у тому числі на місці скоєння кримінального 
правопорушення

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  4 год.

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості 
взаємодії патрульних поліцейських з працівниками слідчих підрозділів, у тому 
числі на місці скоєння кримінального правопорушення; основні завдання 
взаємодії органів досудового розслідування з патрульними поліцейськими.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання в практичній 
діяльності під час взаємодії патрульних поліцейських з працівниками слідчих 
підрозділів, у тому числі на місці скоєння кримінального првопорушення; 
основні завдання взаємодії органів досудового розслідування з патрульними 
поліцейськиими.



Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Основні завдання взаємодії органів досудового розслідування з 
патрульними поліцейськими.

2. Організація взаємодії при надходженні до органу поліції заяв і 
повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них.

3. Особливості роботи патрульних поліцейських на місці події.
4. Створення СОГ для досудового розслідування кримінальних 

правопорушень.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення практичних задач.
2. Особливості роботи з суб’єктами, які перебувають на обліку во 

взаємодії зі слідчими підрозділами.
3. Взаємодія патрульних поліцейських та слідчого з працівниками інших 

органів і служб поліції по забезпеченню публічного порядку і безпеки та при 
розкритті злочинів.

Тема 4.9.2. Взаємодія патрульних поліцейських з працівниками 
оперативних підрозділів щодо проведення превентивної роботи з особами, 
які схильні до вчинення правопорушень

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, взаємодія 
патрульних поліцейських з працівниками оперативних підрозділами щодо 
проведення превентивної роботи з особами, які схильні до вчинення
правопорушень.

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навичок управлінської 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання в практичній 
діяльності під час здійснення взаємодії з оперативними підрозділами щодо 
проведення превентивної роботи з особами, які схильні до вчинення
правопорушень.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Основні завдання взаємодії органів досудового розслідування з 
патрульними поліцейськими.

2. Елементи (види) взаємодії з оперативними підрозділами.
3. Поняття та види превентивної роботи патрульних поліцейських з 

працівниками оперативних підрозділів.



План практичного заняття (навчальні питання):
1. Проведення індивідуальної профілактики патрульними поліцейськими 

з оперативними підрозділами.
2. Основні методи, які використовує патрульними поліцейськими при 

здійсненні профілактики з працівниками оперативних підрозділів.

Тема 4.9.3. Взаємодія патрульних поліцейських з органами державної 
влади та місцевого самоврядування у профілактиці правопорушень

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості 
взаємодії патрульних поліцейських з органами державної влади та місцевого 
самоврядування у профілактиці правопорушень.

Виховна мета:. сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 
діяльності, вміло застосовувати отримані курсантами знання в практичній 
діяльності під час взаємодії патрульних поліцейських з органами державної 
влади та місцевого самоврядування у профілактиці правопорушень.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Нормативно-правові акти, що регулюють взаємодію суб’єктів з 
профілактики правопорушень.

2. Принципи профілактичної діяльності ПП.
3. Форми взаємодії ПП з органами влади і місцевого самоврядування з 

профілактики правопорушень.
4. Досвід поліцейських зарубіжних країн у питаннях взаємодії з 

органами влади.
План практичного заняття (навчальні питання):

Вирішення практичних задач щодо форм і методів взаємодії з органами 
державної влади та місцевого самоврядування у профілактиці правопорушень.



4.10. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ

Тема 4.10.1. Підстави та процесуальний порядок затримання в 
порядку КПК України та права особи при такому затриманні (ст. 207 КПК)

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування стійких систематизованих знань про 
підстави та процесуальний порядок затримання особи за скоєння 
кримінального правопорушення та її права при такому затриманні.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 
верховенства права, сприяти формуванню вмілого застосування отриманих 
знань в практичній діяльності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції:

1. 1. Затримання, його види та процесуальний порядок
застосування.

2. 2. Затримання уповноваженою службовою особою.
3. 3. Особливості затримання окремої категорії осіб.

План практичного заняття (навчальні питання):
1. 1. Вирішення ситуативних завдань.
2. 2. Виршення та обговорення тестових завдань.

Тема 4.10.2. Підстави та процесуальний порядок адміністративного 
затримання та права особи при адміністративному затриманні (стаття 262 
КУпАП)

Лекція -  2 год.
Практичне заняття -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
підстави, процесуальний порядок адміністративного затримання та права особи 
при адміністративному затриманні.

Виховна мета: сформувати повагу до конституційного права 
громадянина на особисту недоторканність, розуміння того, що знання правових 
підстав затримання -  це запорука успіху практичної діяльності поліцейських та 
одна із основних умов зміцнення законності в діяльності поліції.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.



План лекції (навчальні питання):
1. Адміністративне затримання особи в системі заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення.
2. Поняття та правові засади доставлення особи до органу поліції для 

складання протоколу про вчинення адміністративного проступку.
3. Порядок доставлення особи до органу поліції.
4. Поняття, підстави та строки адміністративного затримання особи.
5. Порядок здійснення адміністративного затримання особи та його 

документальне оформлення.
6. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки адміністративного затримання особи.
План практичного заняття (навчальні питання):

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Зразок Журналу обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення.
3. Бланк протоколу адміністративного затримання.
4. Вирішення ситуативних завдань.

Тема 4.10.3. Особливості затримання окремих категорій осіб 
(неповнолітніх, осіб з особливими потребами, іноземців, біженців). 
Дипломатичний імунітет особи як підстава, що унеможливлює її 
затримання

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 
відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань курсантів про 
особливості затримання деяких категорій осіб, у тому числі тих, що 
користуються дипломатичним імунітетом.

Виховна мета: сформувати повагу до конституційного права 
громадянина на особисту недоторканність, розуміння того, що знання правових 
підстав затримання -  це запорука успіху практичної діяльності поліцейських та 
одна із основних умов зміцнення законності в діяльності поліції.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):

1. Особливості адміністративного затримання окремих категорій осіб 
(неповнолітніх, осіб з особливими потребами, іноземців, біженців).

2. Межі службового імунітету в адміністративно-деліктному
провадженні.

3. Межі дипломатичного імунітету в адміністративно-деліктному 
провадженні.



Тема 4.10.4. Стандарти Європейського комітету з питань протидії 
тортурам. Рішення ЄСПЛ проти України за ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод

Лекція -  2 год.

Навчальна мета: формування стійких систематизованих знань про 
підстави та процесуальний порядок затримання особи за скоєння 
кримінального правопорушення та її права при такому затриманні.

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 
верховенства права, сприяти формуванню вмілого застосування отриманих 
знань в практичній діяльності.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 
мультимедійні слайди, комп’ютер.

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів.
План лекції (навчальні питання):
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2. Рішення ЄСПЛ проти України.
3. Інформування про права осіб, яких затримала поліція.
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IV. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 
курсантів та особливостями освітнього процесу. Зокрема, для досягнення мети 
конкретної навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних знань 
та вмінь, застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та дослідницький методи.

V. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточна успішність навчання курсантів
Поточний контроль знань курсантів здійснюється за національною 

шкалою («2», «3», «4», «5»).
Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, 

протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості 
балів враховується лише оцінка, отримана при відпрацюванні).

Оцінки, отримані курсантом під час поточного контролю, виставляються 
викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи.

Підсумковий контроль
Підсумковий контроль здійснюється окремо по кожній навчальній 

дисципліні в кінці навчання.
Підсумковий контроль знань курсантів здійснюється за національною

шкалою («2», «3», «4», «5»).

VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Системою оцінювання рівня знань під час проведення практичних, 
семінарських занять та під час підсумкового контролю є виставлення оцінок за 
чотирибальною шкалою:

Оцінка «відмінно» 5/А -  якщо при відповіді на теоретичні питання 
курсант виявив глибокі знання фактичного матеріалу, має добрі навички 
порівняльного аналізу нормативно-правових актів, правильно може застосувати 
отримані знання в практичній діяльності. Відповідь точна, аргументована, 
логічно та послідовно викладена.

Оцінка «добре» 4/В,С -  якщо при відповіді на теоретичні питання 
курсант виявив достатньо повні знання фактичного матеріалу, має навички 
порівняльного аналізу нормативно-правових актів, правильно може застосувати 
отримані знання в практичній діяльності. Відповідь містить окремі неточності, 
прогалини у викладенні матеріалу. Відповідь порівняно стисла і не завжди 
логічна та послідовна;



Оцінка «задовільно» 3/И,Е -  якщо при відповіді на теоретичні питання 
курсант в основному засвоїв матеріал дисципліни, але його знання дещо 
фрагментарні. Курсант слабо володіє практичними навичками. Відповідь 
містить суттєві неточності та прогалини у викладенні фактичного матеріалу. 
Відповідь нелогічна і непереконлива.

Оцінка «незадовільно» 2/РХ, F -  курсант слабо знає фактичний 
матеріал, не володіє практичними навичками. Викладення матеріалу уривчасте, 
з великими прогалинами, нелогічне, непослідовне, з грубими помилками.

IV. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

За результатами первинної професійної підготовки курсанти проходять 
кваліфікаційну атестацію (комплексний екзамен), яка складається з 2-х 
навчальних дисциплін: основи адміністративно-юрисдикційної діяльності 
та тактико-спеціальної підготовки.


