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І. ВСТУП
Табірний збір проводиться з курсантами перших курсів відповідно до
наказу МВС України від 15.05.2000 № 310 «Про затвердження Типового
положення про проведення табірного збору з курсантами нового набору вищих
навчальних закладів МВС України».
Метою табірного збору є:
- подальше вивчення курсантів за умов підвищення фізичних і
психологічних навантажень, здатності адаптуватися до них та своєчасне
виявлення осіб, які не спроможні їх переносити, або які за своїми моральноетичними якостями схильні до порушення дисципліни;
- згуртування курсантського колективу, виявлення неформальних лідерів
та осіб (груп осіб), які потребують індивідуальної допомоги та корекції
поведінки;
- формування в курсантів поваги до науково-педагогічного складу, своїх
колег, командирів;
- роз'яснення проблем службового та неслужбового спілкування, причин
виникнення та шляхів подолання конфліктів у колективі;
- формування розуміння необхідності виконання статутних вимог щодо
дисципліни та організованості, носіння встановленої форми одягу;
- сприяння розвитку якостей та властивостей особистості, необхідних
курсантам на початковому етапі навчання та служби в органах та підрозділах
Національної поліції України;
- формування навичок несення служби у складі добового наряду по
університету;
- ознайомлення курсантів з майбутньою професією та нормативними
документами, які регламентують діяльність закладу освіти та Національної
поліції України;
- ознайомлення курсантів з історією та традиціями університету, умовами
проживання, навчання, відпочинку, фізичного розвитку та підвищення
культурного рівня.
В залежності від наявного фінансового та матеріального забезпечення
тривалість табірного збору становить від двох до трьох тижнів.
Відповідальність за організацію табірного збору та якість теоретичних і
практичних занять покладається на завідувачів кафедр тактико-спеціальної та
вогневої підготовки, спеціальної фізичної підготовки, ОРД, публічного
управління та адміністрування,кримінального процесу.
Під час табірного збору з курсантами проводяться теоретичні і практичні
заняття за окремими тематичними планами з наступних навчальних дисциплін.
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Основи кримінального права
Кримінальне
право.
Загальна
частина:
кримінально-правова
характеристика
основних
інституті
Кримінальне
право.
Особлива
частина:
юридичний аналіз окремих складів злочинів
Основи адміністративного права
Поняття адміністративного права та його місце в
правовій системі України
Механізм адміністративно-правового регулювання
суспільних відносин
Основи криміналістики
Загальні положення криміналістики
Застосування криміналістичних знань під час
несення патрульної служби
Сучасні інформаційні технології
Апаратне
та
програмне
забезпечення.
Використання електронної пошти та систем
інформаційного пошуку в електронних інформаційних
мережах
Створення та демонстрація навчальних презентацій
та гіпертекст в інформаційних системах
Психологічна підготовка та основи етики
Психологічна адаптація курсантів до навчання в
закладах вищої освіти системи МВС України
Правила етичної поведінки поліцейських
наказ МВС України № 1179 від 09.11.2016
Вогнева підготовка

У т.ч.
семінари,
практичні
заняття
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6.1.

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною
зброєю наказ МВС України № 70 від 01.02.2016

4

4

-

6.2.

Основні положення курсу стрільб, наказ МВС
України № 658 від 07.09.2011.

2

2

-

Заплановано
годин

У т.ч. лекції

У т.ч.
семінари,
практичні
заняття

6.3.

5,45 мм автомат Калашникова АКС-74У.
Призначення, ТТХ, загальна будова. Порядок
неповного розбирання та збирання

2

-

2

6.4.

Прийоми та правила ведення вогню зі штурмової
гвинтівки (автомата). Практичне виконання нормативів
з АКМ уч.

2

-

2

Тактична підготовка

6

2

4

7.1.

Основи сучасного загальновійськового бою

2

2

-

7.2.

Механізоване відділення в наступі та обороні

4

-

4

Безпека життєдіяльності

6

2

4

Теоретичні основи безпека життєдіяльності

2

2

-

4

-

4

8

2

6

№
з/п

7.

8.
8.1.
8.2.

9.

Назва навчального предмету та тем

Основи цивільного захисту в Україні. Захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій
Загальна та спеціальна фізична підготовка

9.1.

Заходи безпеки на заняттях із загальної та
спеціальної фізичної підготовки

2

2

-

9.2.

Легка
атлетика.
Навчання
прискореному
пересуванню (марш-кидок на 5000 м.), вивчення
техніки спеціальних бігових вправ
Гімнастика

4

-

4

2

-

2

Ознайомлення
з
майбутньою
професією
правоохоронця та нормативними документами, які
регламентують діяльність Національної поліції
(кафедра оперативно-розшукової діяльності)
Поняття, зміст, завдання та правова основа
оперативно-розшукової діяльності
Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності та їх
функції. Засоби ОР
Ознайомлення
з
майбутньою
професією
правоохоронця та нормативними документами, які
регламентують діяльність Національної поліції
(кафедра
публічного
управління
та
адміністрування)

4

4

-

2

2

-

2

2

-

4

4

-

9.3.
10.

10.1.
10.2.
10.

10.1.

10.2.

11.
11.1.

11.2.

У т.ч.
семінари,
практичні
заняття

10.

У т.ч. лекції

10.1.

Заплановано
годин

№
з/п

Органи Національної поліції як суб’єкти
адміністративної
діяльності.
Правова
основа
проходження служби в органах Національної поліції
Ознайомлення
з
майбутньою
професією
правоохоронця та нормативними документами, які
регламентують діяльність Національної поліції
(кафедра кримінального процесу)
Загальні положення, завдання, принципи діяльності
та структура Національної поліції України

4

4

-

4

4

-

2

2

-

Діяльність, завдання, функції слідчого, прокурора,
адвоката та суду

2

2

-

4

2

2

2

2

-

2

-

2

74

38

34

Назва навчального предмету та тем

Домедична допомога
Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини.
Загальні поняття про першу медичну (долікарську
допомогу)
Перша долікарська допомога при травмах
Всього годин

Ш. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Тема 1.1.
Кримінальне право. Загальна частина: кримінальноправова характеристика основних інститутів
Лекція – 2 год.
Семінарське заняття – 2 год.
Навчальна мета: засвоєння курсантами основних правових понять,
категорій, кримінально-правових інститутів, які ґрунтуються на Конституції
України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни,
методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять.
План лекції та семінарського заняття (навчальні питання):

1. Поняття кримінального права та його специфічні ознаки. Завдання
кримінального права. Предмет кримінально-правового регулювання.
2. Закон про кримінальну відповідальність: поняття та структура.
3. Поняття злочину. Визначення злочину за чинним законом про
кримінальну відповідальність.
4. Ознаки злочину: суспільна небезпечність (характер, ступінь),
кримінальна протиправність, винність, караність, їх зміст. Органічна єдність
ознак злочину.
5. Поняття складу злочину. Значення вичерпного переліку складу злочину
в кримінальному законодавстві. Злочин та склад злочину, їх співвідношення,
взаємозв’язок, відмінність.
5. Елементи та ознаки складу злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки
складу злочину. Основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки
складу злочину та їх значення для кваліфікації.
7. Поняття та ознаки кримінального покарання. Цілі та види покарання за
чинним законом про кримінальну відповідальність.
Рекомендована література:
1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України від
28.06. 1996 № 2952-VI із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на
02.09.2015 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
– Назва з екрана.
2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від
05.04.2001 № 5460-VI (5460-17) із змін., внес. згідно із Законами України та
Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 15.09.2015 № 1207-VII (120718). – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. –
Назва з екрана.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]:
закон України від 19.10.2012 № 5076-VI із змін., внес. згідно із Законами: ВВР,
2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88.: за станом на 15.04.2015 № 1207-VII. –
Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з
екрана.
4. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань
судової діяльності та в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова,
А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 456 с.
5. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Загальна частина. (Конспект
лекцій) : навч. пос. / О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 182 с.
6. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Особлива частина. (Конспект
лекцій) : навч. пос. / О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2013. – 336 с.
7. Державний екзамен з кримінального права у питаннях та відповідях.
Навчально – методичний посібник /уклад. В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік. −
Одеса : ОДУВС, 2014. – 132 с.
8. Кримінальне право : навч. посібн. / уклад. О.І. Плужнік, Н.Д. Ровенко. –
Одеса : ОДУВС, 2014. – 210 с.

9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської
безпеки : навч. – метод. посібн. / О.І. Плужнік , А.О. Шелехов, М.В. Корнієнко.
– Одеса : ОДУВС, 2013. – 326 с.
10. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями :
Навчальний посібник /За заг.ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.
(Гритенко О.А., Плужнік О.І., Собко Г.М.).
11. Судова, правоохоронна та правозахисна системи України : підруч. /
С.В. Албул, М.О. Баймуратов, А.І. Берлач та ін., за заг.ред. д.ю.н., проф.
С.О. Кузніченка. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 402 с. /у співавторстві/.
12. Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах:
навчальний посібник для студентів ВНЗ/ Плужнік О.І. – К.: ВД "Професіонал",
2006. – 144 с.
13. Сучасне кримінальне законодавство України у порівнянні з
Кримінальним Кодексом України 1960 року. Довідник для курсантів, студентів
і слухачів Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса : Вид-во ОІВС, 2003.
– 304 с. (Плужнік О.І., Пьохов В.М., Ткаліч В.Є.).
Тема 1.2. Кримінальне право. Особлива частина: юридичний аналіз
окремих складів злочинів
Лекція – 2 год.
Семінарське заняття – 2 год.
Навчальна мета: засвоєння курсантами основних правових понять,
категорій, кримінально-правових інститутів, які ґрунтуються на Конституції
України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни,
методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять.
План лекції та семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття кримінального права та його специфічні ознаки. Завдання
кримінального права. Предмет кримінально-правового регулювання.
2. Закон про кримінальну відповідальність: поняття та структура.
3. Поняття злочину. Визначення злочину за чинним законом про
кримінальну відповідальність.
4. Ознаки злочину: суспільна небезпечність (характер, ступінь),
кримінальна протиправність, винність, караність, їх зміст. Органічна єдність
ознак злочину.
5. Поняття складу злочину. Значення вичерпного переліку складу злочину
в кримінальному законодавстві. Злочин та склад злочину, їх співвідношення,
взаємозв’язок, відмінність.

5. Елементи та ознаки складу злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки
складу злочину. Основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки
складу злочину та їх значення для кваліфікації.
7. Поняття та ознаки кримінального покарання. Цілі та види покарання за
чинним законом про кримінальну відповідальність.
Рекомендована література:
1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України від
28.06. 1996 № 2952-VI із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на
02.09.2015 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
– Назва з екрана.
2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від
05.04.2001 № 5460-VI (5460-17) із змін., внес. згідно із Законами України та
Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 15.09.2015 № 1207-VII (120718). – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. –
Назва з екрана.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]:
закон України від 19.10.2012 № 5076-VI із змін., внес. згідно із Законами: ВВР,
2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88.: за станом на 15.04.2015 № 1207-VII. –
Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з
екрана.
4. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань
судової діяльності та в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова,
А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 456 с.
5. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Загальна частина. (Конспект
лекцій) : навч. пос. / О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 182 с.
6. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Особлива частина. (Конспект
лекцій) : навч. пос. / О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2013. – 336 с.
7. Державний екзамен з кримінального права у питаннях та відповідях.
Навчально – методичний посібник /уклад. В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік. −
Одеса : ОДУВС, 2014. – 132 с.
8. Кримінальне право : навч. посібн. / уклад. О.І. Плужнік, Н.Д. Ровенко. –
Одеса : ОДУВС, 2014. – 210 с.
9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської
безпеки : навч. – метод. посібн. / О.І. Плужнік , А.О. Шелехов, М.В. Корнієнко.
– Одеса : ОДУВС, 2013. – 326 с.
10. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями :
Навчальний посібник /За заг.ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.
(Гритенко О.А., Плужнік О.І., Собко Г.М.).
11. Судова, правоохоронна та правозахисна системи України : підруч. /
С.В. Албул, М.О. Баймуратов, А.І. Берлач та ін., за заг.ред. д.ю.н., проф.
С.О. Кузніченка. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 402 с. /у співавторстві/.
12. Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах:
навчальний посібник для студентів ВНЗ/ Плужнік О.І. – К.: ВД "Професіонал",
2006. – 144 с.

13. Сучасне кримінальне законодавство України у порівнянні з
Кримінальним Кодексом України 1960 року. Довідник для курсантів, студентів
і слухачів Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса : Вид-во ОІВС, 2003.
– 304 с. (Плужнік О.І., Пьохов В.М., Ткаліч В.Є.).
2. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тема 2.1. Поняття адміністративного права та його місце в правовій
системі України
Лекція – 2 год.
Семінарське заняття – 2 год.
Навчальна мета: засвоєння курсантами понятійно-категоріального
апарата адміністративного права та формування розуміння механізму
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни,
методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять.
План лекції (навчальні питання):
1. Поняття, предмет, зміст, джерела та соціальне призначення
адміністративного права.
2. Система адміністративного права.
3. Принципи адміністративного права.
4. Методи адміністративного право.
5. Адміністративно-правові відносини.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття адміністративного права як галузі права, як науки та як
навчальної дисципліни.
2. Предмет регулювання адміністративного права та його основні
особливості.
3. Система адміністративного права.
4. Охарактеризуйте інститути адміністративною права.
5. Назвіть інститути, що входять до Загальної частини адміністративного
права.
6. Взаємозв'язок адміністративного права з іншими суміжними галузями
права: конституційним, кримінальним, цивільним, трудовим, фінансовим,
господарським тощо.
7. Предмет адміністративного права. Роль і місце адміністративного права
у системі вітчизняного права.
8. Методи адміністративно-правового регулювання.
9. Принципи адміністративного права. Загальні та спеціальні принципи.
10. Адміністративно-правові відносини як різновид суспільних відносин

управлінського характеру.
Рекомендована література:
1. Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України від
28.06.1996 № 2952-VI із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на
12.06.2017 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
3. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII//
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43).
4. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року
№ 1697-VII // Відомості Верховної Ради, 2015, № 2-3, ст.12)
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580VIII//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Електронний
ресурс ] : Закон України від № 245-VII із змін., внес. згідно із Законами України
: за станом на 16. 09. 2016 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрана
7. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова
Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 877 //[Електронний ресурс].
– Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
8. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ
України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878
//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
9. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В.
Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.:
Юрінком Інтер, 2012. – 808с.
10. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред.
проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х. : Право, 2010. - 624 с.
11. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. Для
студ.юрид. спец. ВНЗ/ В.Б. Аверянов [та ін.]; відп. Ред. В.Б. Аверянов; НАН
України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юридична думка,
2007. – Т. 1: Загальна частина.
12. Адміністративне право України: навч. Посібник: у 2т./ В.В. Галунько
[та ін.]; за заг.ред. В.В. Галунька; Херсон. Юрид. Ін-т Харк.нац. ун-ту внутр.
Справ. – Херсон: Херсон. Міськ. Друк., 2011. – Т. 1: Загальне адміністративне
право. – 320 с.
13. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод.
посіб. – Одеса: Юрид. л-ра, 2008. – 304 с.
14. Колпаков В., Мацелик Т. Предмет адміністративного права:
оновлення парадигми // Право України.- 2010.- №8.- С.110.
15. Колпаков В. К. Адміністративне право: генезис інституалізації //
Вісник Запорізького національного університету. – 2012. - №1 (І). – С. 130- 139.
16. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для

юридичних факультетів. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.

Тема 2.2. Механізм
суспільних відносин

адміністративно-правового

регулювання

Лекція – 2 год.
Семінарське заняття – 2 год.
Навчальна мета: засвоєння курсантами понятійно-категоріального
апарата адміністративного права та формування розуміння механізму
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни,
методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять.
План лекції (навчальні питання):
1. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового
регулювання.
2. Поняття адміністративно-правової норми, її мету, функцію та
класифікацію.
3. Суб’єкти адміністративного права.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття адміністративно-правової норми та її складові (гіпотеза,
диспозиція та санкція) з розподілом за видами.
2. Мета і функції норм адміністративного права.
3. Види санкцій в адміністративному праві України.
4. Класифікація адміністративно-правових норм за різними ознаками.
5. Поняття реалізації норм адміністративного права.
6. Особливості реалізації адміністративно-правових норм за їх видами.
7. Форми реалізації норм адміністративного права.
8. Поняття суб’єктів адміністративного права, їх види.
9. Поняття адміністративно-правового статусу особи.
10. Основні характеристики адміністративної правоздатності.
11. Поняття та ознаки адміністративної правоздатності.
12. Поняття та ознаки адміністративної дієздатності.
Рекомендована література:
1. Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України від
28.06.1996 № 2952-VI із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на
12. 06. 2017 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
3. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII//
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43).
4. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року
№ 1697-VII // Відомості Верховної Ради, 2015, № 2-3, ст.12)
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580VIII//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Електронний
ресурс ] : Закон України від № 245-VII із змін., внес. згідно із Законами України
: за станом на 16.09.2016 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрана
7. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова
Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 //[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
8. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ
України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878
//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakonl. rada.gov. ua/
9. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В.
Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.:
Юрінком Інтер, 2012. – 808с.
10. Адміністративне право : підручник / [Ю.П. Битяк та ін.] ; за заг. ред.
проф. Ю.П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х. : Право, 2010. - 624 с.
11. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. Для
студ.юрид. спец. ВНЗ/ В.Б. Аверянов [та ін.]; відп. Ред. В.Б. Аверянов; НАН
України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юридична думка,
2007. – Т. 1: Загальна частина
12. Адміністративне право України: навч. Посібник: у 2т./ В.В. Галунько
[та ін.]; за заг.ред. В.В. Галунька; Херсон. Юрид. Ін-т Харк.нац. ун-ту внутр.
Справ. – Херсон: Херсон. Міськ. Друк., 2011. – Т. 1: Загальне адміністративне
право. – 320 с.
13. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод.
посіб. – Одеса: Юрид. л-ра, 2008. – 304 с.
14. Колпаков В., Мацелик Т. Предмет адміністративного права:
оновлення парадигми // Право України.- 2010.- №8.- С.110.
15. Колпаков В. К. Адміністративне право: генезис інституалізації //
Вісник Запорізького національного університету. – 2012. - №1 (І). – С. 130- 139.
16. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для
юридичних факультетів. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.
3. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ
Тема 3.1. Загальні положення криміналістики

Лекція – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета:
- надати систематизовані основи знань із криміналістики;
- сформувати теоретичне підґрунтя для подальшого засвоєння
навчального матеріалу на семінарських заняттях.
Навчальне обладнання: криміналістична валіза, в тому числі видаткові
матеріали, зокрема, дактилоскопічні порошки та пензлі, пакувальний матеріал
тощо.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання,
схеми, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять.
План лекції (навчальні питання):
1. Поняття, предмет і задачі криміналістики.
2. Система криміналістики
3. Класифікація методів науки криміналістики
План практичного заняття(навчальні питання):
1. Предмет, система та завдання криміналістики.
2. Основні форми застосування криміналістичної техніки в розслідуванні
злочинів.
3. Криміналістична тактика: основні поняття.
4. Взаємозв'язок криміналістичної техніки і тактики в розслідуванні
злочинів.
5. Зв'язок криміналістики з іншими юридичними і природно-технічними
науками.
Рекомендована література:
1. П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.I. Клименко та ін. Криміналістика:
Підручник. / За ред. П.Д. Біленчука, – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001.
2. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций, Изданое второе,
переработанное и дополненное. – Х.: ООО «Одиссей», 2005.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.
Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. — М.: Издательская группа
НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория
криминалистики. – М.: Юристъ, 1997.
5. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.
Общая и частные теории.- М.: Юрид. Лит., 1987.
6. Біленчук П.Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів,
викладачів вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий,
М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка,
1998.
7.
Криминалистика.
Учебник
для
вузов.
Отв.
редактор
проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

8. Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов.
- Х.: "Рубикон", 1996.
9. Криминалистика: Методические материалы. Учебное пособие //
А.А. Кузнецов, В.В. Бирюков. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996.
10. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. –
Харьков, 1976.
Тема 3.2. Застосування криміналістичних знань під час несення
патрульної служби
Лекція – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета:
- сконцентрувати увагу курсантів на найбільш складних і проблемних
питаннях теми;
- сформувати теоретичне підґрунтя для подальшого засвоєння
навчального матеріалу на семінарських заняттях.
Навчальне обладнання: криміналістична валіза, в тому числі видаткові
матеріали, зокрема, дактилоскопічні порошки та пензлі, пакувальний матеріал
тощо.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання,
схеми, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять.
План лекції (навчальні питання):
1. Правове становище і тактичні основи здійснення патрулювання
поліцією.
2. Дії нарядів патрульної поліції при вчиненні кримінального
правопорушення на місці події.
3. Особливості затримання і доставляння до органів Національної поліції
України, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.
4. Дії працівників підрозділів патрульної поліції при виявленні
адміністративних правопорушень.
5. Огляд місць можливого укриття осіб, підозрюваних у вчиненні
правопорушення.
План практичного заняття(навчальні питання):
1. Нормативно-правова база, яка регламентує діяльність патрульної
поліції.
2. Особливості застосування криміналістичних знань.
3. Способи та методи виявлення, фіксації та вилучення криміналістично
значимої інформації під час несення служби патрульною поліцією.
Рекомендована література:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення [електронний
ресурс] доступ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
2. Колпаков В.К. Склад адміністративного проступку: лекція /
В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Акад. суддів
України. — Чернівці, 2011. — 40 с.

3. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права / В.О. Котюк: Навчальний
посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.
4. Кофанов А.В. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. /
А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко,
С.В. Хільченко; Нац. акад. внутр. справ. — К.: Центр учб. л-ри, 2011. — 279 с.
5. Наказ МВС від 28.07.1994 № 404 Про затвердження Статуту
патрульно-постової служби міліції України.
6. Олефір В.І. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч.
посіб. / В.І. Олефір, С.Ф. Константінов, М. В. Лошицький, М.М. Алексійчук, В.
М. Білик, С. Г. Братель, Ф. В. Бортняк, В.І. Варивода, Я. М. Квітка, Т.Г. КоржІсаєва; Ред.: Є. М Моісеєв; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — 2-ге вид., доопрац.
— К.: Інтерсервіс, 2010. — 428 с.
7. Кубрак П.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Кубрак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. —
К.: Персонал, 2010. — 244 с.
8. Кузнєцова Н.С. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу
України: у 2 т. Т. 1 / Н.С. Кузнєцова, І.О. Дзера, В.М. Коссак, С.М. Бервено,
С.І. Шимон, Р.О. Стефанчук, С.Д. Русу (Гринько), Ю.В. Білоусов,
О.В. Михальнюк, О. В. Кривенда; Ред.: В. В Луць. — К.: Юрінком Інтер, 2011.
— 805 с.
9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права / С.Л.Лисенков: Навч.
посібник. - К.: Юристконсульт: КНТ, 2006. - 355 с.
10. Коваленко В.В. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів
внутрішніх справ України. Особлива частина: підручник / В.В. Коваленко,
Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов, Г.Б. Кузьміних; Нац. акад.
внутр. справ. — Т.: Терно-граф, 2011. — 672 с.
4. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 4.1.
Апаратне та програмне забезпечення. Використання
електронної пошти та систем інформаційного пошуку в електронних
інформаційних мережах
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: ознайомлення курсантів з системою новітніх
технологій навчання у світі, а також надання їм практичних навичок створення
та використання сучасних комп’ютеризованих систем активізації пізнавального
процесу.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни.
План лекції (навчальні питання):

1. ПЕОМ (основне поняття про апаратне забезпечення ПК; правила
завантаження операційних систем та використання комп’ютерів).
2. Мультимедійні системи (правила складання, включення, використання та
виключення мультимедійного комплексу; особливості попередньої підготовки та
перевірки мультимедійних комплексів).
3. Сучасна електронна пошта (розташування Інтернет терміналів; загальні
поняття про електронну пошту; системи електронної пошти та правила створення
електронної адреси; використання електронної пошти).
Рекомендована література:
1. Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України із змін,,
внес, згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : –
Електрон, дан, ( 1 файл ), – Режим доступу : http://zakon1,rada,gov,ua, – Назва з
екрана
2. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992
№ 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. (
1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
3. Про Національну програму інформатизації [ Електронний ресурс ] :
закон України – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
4. Валецька Т.М. Інформатика та комп’юторна техніка в лабораторних
роботах [ Текст ] / Т.М. Валецька  Ч.1.  - К.,2005. - 344 с.
5. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації [ Текст ] :
Навч. посіб. / М.М. Коваленко. –К. : Наука. Думка, 2009.
6. Компьютерные технологии в юридической деятельности.
Учебн.пособие. - М.: БЕК, 2006.-306с.
7. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи [ Текст ] : Підручник /
В.Л. Плескач. – К., 2003. – 520 с.
8. Симонович С.В. Информатика. Базовий курс [ Текст ] / С.В. Симонович
 и др. . - Спб. : Питер., 2001. – 640 с.
9. Гладченко О.В. Штучний інтелект. Експертні та навчальні системи:
Навч. пос. - Ірпінь: НУДПСУ, 2008. - 84 с.
10. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Linux - практикум з інформатики. Львів: Деол, СПД Глинський, 2004.
11. Информатика для юристов и экономистов/ Под ред. С.В. Симоновича.
- С-Петербург: Питер, 2004. - 688 с. - ( ил.). - Учебник для вузов.
12. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології:
Підручник. - Київ: Каравела, 2004. - 464 с. - ( іл.). - Вища освіта в Україні.
13. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з
інформатики/ За ред. М.Д.Гінзбурга. - Харків: Корвін, 2012.
14. Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. Система
інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний посібник/
За ред. Л.В. Бородича. – К., Редакційно-видавничий відділ МВС України, ТОВ
АНТЕКС, 2010, с.10-34.
15. Редько Н.С., Редько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку
Навчально-методичний центр по підготовці молодших спеціалістів, 2008, с.33

16. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.
— К.: КНЕУ, 2010. — 214 с.
17. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. —
К.: КНЕУ, 2010. — 420 с. ;
18. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.:
Техніка, 2005. — 162 с.
19. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология: Справ. руководство. К.:
УРЕ, 1991. 416 с.
20. Коваленко Микола Миколайович Комп’ютерні віруси і захист
інформації.- К: Наукова думка, 2009.- 268с.
21. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації,
видавничої та бібліотечної справи: Тематична добірка: У 2-х ч. Ч. 1. Правове
регулювання у сфері інформації/ Укл. Т.Ю. Жигун.- 2-ге вид., доп.- К.:
Книжкова палата України, 2012.- 124с.- 13.00
22. Кулик Анатолій Ярославович Адаптивні алгоритми передавання
інформації: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2008.- 214с.- 18.00
23. Чумиков Александр Николаевич PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0,
Web 3.0 [Текст] / Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова ; ред.
М. Савина. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 130,[3] с. - Библиогр.: с. 131.
24. Красільнікова В. Понятійний апарат комп'ютерного навчання /
В. Красільнікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 1. С. 18-21
25. Литвин, А.Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій
[Текст] / А.Є.Литвин // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 300307 : табл., рис. - Бібліогр.: 13 назв.
26. Обухова Н. Сучасні інформаційні технології / Н. Обухова // Відкритий
урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 2. - С. 22-23/
Тема 4.2. Створення та демонстрація навчальних презентацій та
гіпертекст в інформаційних системах
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: ознайомлення курсантів з системою новітніх
технологій навчання у світі, а також надання їм практичних навичок створення
та використання сучасних комп’ютеризованих систем активізації пізнавального
процесу.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни.
План лекції (навчальні питання):
1. Загальні характеристики програмної системи створення презентацій
PowerPoint.
2. Особливості системи створення презентацій системи Open Office.

Створення простих презентацій. Використання текстового (Word) файлу для
створення презентації. Створення структурних схем. Введення анімації в
презентацію.
3. Правила та засоби демонстрації презентацій з використання
мультимедійного комплексу. Самостійна розробка молодими викладачами
презентацій для практичного використання у навчальному процесі.
4. Введення до презентацій анімації та звукового супроводження. Створення
презентацій з автоматичною демонстрацією.
5. Візуальна верифікація та корекція параметрів презентації, адаптація
презентації під аудиторію.
6. Поняття про гіпертекстову організацію навчальних текстових матеріалів.
Система тегів та її використання для організації гіпертекстових посилань.
7. Практичні прийоми здійснення гіпертекстового формування та розмітки
текстів.
Рекомендована література:
1. Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України із змін,,
внес, згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : –
Електрон, дан, ( 1 файл ), – Режим доступу : http://zakon1,rada,gov,ua, – Назва з
екрана
2. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992
№ 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. (
1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
3. Про Національну програму інформатизації [ Електронний ресурс ] :
закон України – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
4. Валецька Т.М. Інформатика та комп’юторна техніка в лабораторних
роботах [ Текст ] / Т.М. Валецька  Ч.1.  - К.,2005. - 344 с.
5. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації [ Текст ] :
Навч. посіб. / М.М. Коваленко. –К. : Наука. Думка, 2009.
6. Компьютерные технологии в юридической деятельности.
Учебн.пособие. - М.: БЕК, 2006.-306с.
7. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи [ Текст ] : Підручник /
В.Л. Плескач. – К., 2003. – 520 с.
8. Симонович С.В. Информатика. Базовий курс [ Текст ] / С.В. Симонович
 и др. . - Спб. : Питер., 2001. – 640 с.
9. Гладченко О.В. Штучний інтелект. Експертні та навчальні системи:
Навч. пос. - Ірпінь: НУДПСУ, 2008. - 84 с.
10. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Linux - практикум з інформатики. Львів: Деол, СПД Глинський, 2004.
11. Информатика для юристов и экономистов/ Под ред. С.В. Симоновича.
- С-Петербург: Питер, 2004. - 688 с. - ( ил.). - Учебник для вузов.
12. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології:
Підручник. - Київ: Каравела, 2004. - 464 с. - ( іл.). - Вища освіта в Україні.
13. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з
інформатики/ За ред. М.Д.Гінзбурга. - Харків: Корвін, 2012.

14. Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. Система
інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний посібник/
За ред. Л.В. Бородича. – К., Редакційно-видавничий відділ МВС України, ТОВ
АНТЕКС, 2010, с.10-34.
15. Редько Н.С., Редько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку
Навчально-методичний центр по підготовці молодших спеціалістів, 2008, с.33
16. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.
— К.: КНЕУ, 2010. — 214 с.
17. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. —
К.: КНЕУ, 2010. — 420 с. ;
18. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.:
Техніка, 2005. — 162 с.
19. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология: Справ. руководство. К.:
УРЕ, 1991. 416 с.
20. Коваленко Микола Миколайович Комп"ютерні віруси і захист
інформації.- К: Наукова думка, 2009.- 268с.
21. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації,
видавничої та бібліотечної справи: Тематична добірка: У 2-х ч. Ч. 1. Правове
регулювання у сфері інформації/ Укл. Т.Ю. Жигун.- 2-ге вид., доп.- К.:
Книжкова палата України, 2012.- 124с.- 13.00
22. Кулик Анатолій Ярославович Адаптивні алгоритми передавання
інформації: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2008.- 214с.- 18.00
23. Чумиков Александр Николаевич PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0,
Web 3.0 [Текст] / Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова ; ред.
М. Савина. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 130,[3] с. - Библиогр.: с. 131.
24. Красільнікова В. Понятійний апарат комп'ютерного навчання /
В. Красільнікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 1. С. 18-21
25. Литвин, А.Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій
[Текст] / А. Є.Литвин // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 300307 : табл., рис. - Бібліогр.: 13 назв.
26. Обухова Н. Сучасні інформаційні технології / Н. Обухова // Відкритий
урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 2. - С. 22-23.
5. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ОСНОВИ ЕТИКИ
Тема 5.1. Психологічна адаптація курсантів до навчання в закладах
вищої освіти системи МВС України
Лекція – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета: сформувати у курсантів знання про методологічні
основи адаптації, закласти базові вміння самостійного підходу до розвитку

власних адаптаційних здібностей, розвивати моральні та етичні якості,
розвивати здатність до самозбереження та самовдосконалення.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни,
методичні рекомендації проведення практичних занять.
План лекції (навчальні питання):
1. Теоретичні аспекти адаптації курсантів І курсу до навчання у ВНЗ
2. Фактори, що впливають на процес адаптації першокурсника
3. Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки курсантів до умов
навчання у вищому навчальному закладі
План тренінгового заняття:
№
Етапи виконання вправ
Ресурсне
Тривалість
з/п
забезпечення
(хв.)
1.
Вітальне слово тренера
плакат із темою,
5 хв.
метою та
завданнями
тренінгу
2.
Правила тренінгу
плакат А – 3
5 хв.
формату,
фломастери
3.
Вправа «Вислови очікування» кольорові аркуші
5 хв.
та ручки
4.
Знайомство учасників:
Вправа «Шеренга»
5 хв.
Вправа «Знайди спільне»
5 хв.
5.
Вправа «Визначення ключової
15 хв.
проблеми адаптації»
6.
Вправа «Згуртованість взводу»
ватман,
10 хв.
фломастери
7.
Вправа «Довіра»
пов'язка (маска)
15 хв.
на очі
8.
Вправа «Рука дружби»
аркуш,
10 хв.
фломастери,
ручки
9.
Вправа «Прощання»
м'яч
5 хв.
Рекомендована література:
1. Бердник Г.Б. Особливості стресових станів студентів вузу та їх
корекція засобами практичної психології / Науковий часопис НПУ імені
М.П. Драгоманова ; серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. пр. НПУ ім.
М. Драгоманова / [редкол. : С. Максименко та інш.]. – К. : НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч. І. – С. 155 – 160.

2. Жигайло Н.І. Психологічні особливості соціальної адаптації студентівпершокурсників / Н.І. Жигайло // Молодь і ринок // Науково-педагогічний
журнал. – 2012. – № 3 (86). – С. 26–32.
3. Іванчук М. Причини неуспішної адаптації студентів-першокурсників /
М. Іванчук, Н. Грабко // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Педагогіка та психологія
: зб. наук. пр. / наук. ред. Руснак І.С. – Чернівці : Чернівец. нац. ун- т, 2011. –
Вип. 549. – С. 73–79.
4. Назаров О.О. Динаміка первинної психологічної адаптації до умов
навчання та служби в навчальних закладах МВС України. Автореф. дис. к.
психол. наук: 19.00.01 / Університет внутрішніх справ – Харків, 2000. – 18 с.
5. Резнікова О.А. Адаптованість особистості в контексті різних
методологічних підходів до проблеми адаптації / О.А. Резнікова // Психологічні
перспективи : збірник наукових праць / гол. ред. Лариса Засєкіна. – Луцьк :
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – Вип. 17. –
С. 220–232.
6. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посібн. / В. І.
Розов. – К. : Кондор, 2009. – 279 с.
7. Томчук М. І. Психологічні проблеми адаптації та професійної
підготовки першокурсників / М. І. Томчук // Матеріали Всеукраїнської науково180 теоретичної конференції «Сучасні психолого-педагогічні тенденції
розвитку освіти у ВНЗ України» Нац. акад. Держ. прикордон. служби України
ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В.О. Балашов. – Хмельницький : НАДПСУ, –
2007. – С. 143–144.
8. Саханюк С. Тренінг соціальної адаптації першокласників // Практична
психологія та соціальна робота.- 2005.- № 2.- С. 91-99.
9. Харченко С.В. Феномен адаптаційного стресу та проблеми
забезпечення психічного здоров’я першокурсників під час навчальної
діяльності у вищій школі / С. В. Харченко // Науковий часопис НПУ імені
М.П. Драгоманова ; серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. пр. НПУ ім.
М. Драгоманова / [редкол. : С. Максименко та інш.]. – К. : НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч. І. – С. 387 – 392.
10. Эшби У.Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного
поведения / У. Росс Эшби. – М.: МГУ, 1962. – 399 с.
Тема 5.2. Правила етичної поведінки поліцейських
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: залучення курсантів до фундаментальних моральних та
естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви
поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення,
формування уміння орієнтуватися у світі міжлюдських відносин з позицій
гуманізму та толерантності.

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни.
План лекції (навчальні питання):
1. Основні вимоги до поведінки поліцейського
2. Контроль керівників поліції за дотриманням етики поліцейським
3. Загальноєвропейські деонтологічні стандарти поведінки посадових осіб
у сфері забезпечення правопорядку
Рекомендована література:
1. Про затвердження правил етичної поведінки поліцейських: наказ М-ва
внутр.
справ
№1179
від
09.11.2016.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16 (дата звернення: 25.10.2017).
2. Международные акты о правах человека: сб. док. Москва: Изд. группа
НОРМА – ИНФРА М, 1999. 784 с.
3. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью. Москва: СПАРК, 1998. 384 с.
4. Charte des valeurs de la Police Grand-Ducale. URL:
https://www.police.public.lu/fr/ police-se-presente/valeurs/Charte-desvaleurs-de-laPolice-Grand.pdf (дата звернення: 25.10.2017).
5.
Beroepscode
politie.
URL:
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/
algemeen/publicatiesarchief/beroepscode_politie.pdf (дата звернення: 25.10.2017).
6. Ahlf Е.-Н. Ethik im Polizei Management. Polizeiethik mit Bezügen zu Total
Quality Management. 2. ergänzte und überarbeitete Auflage. Wiesbaden:
DruckVerlag Kettler GmbH, 2000. 352 s.
7. Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
URL:
https://
www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Presentationgenerale/Deontologie-et-controle (дата звернення: 25.10.2017).
8.
Морально-этический
кодекс
полицейского
США.
URL:
http://www.vuzlib.su/beta3/ html/1/15557/15654/ (дата звернення: 25.10.2017).
9. Науково-практичне видання «Права людини в діяльності української
поліції – 2016»: презентовано ґрунтовний огляд роботи поліції. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://police-experts.info/2017/03/13/naukovopraktychne-vydannya-prava-lyudyny-v-diyalnosti-ukrajinskoji-politsiji-2016prezentovano-gruntovnyj-ohlyad-roboty-politsiji/#more-965
6. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
Тема 6.1. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
наказ МВС України № 70 від 01.02.2016
Лекція – 2 год.

Навчальна мета: виховання у курсантів усвідомлення важливості і
необхідності вогневої підготовки; набуття ними теоретичних і практичних
навичок щодо володіння і застосування вогнепальної зброї в різних умовах
виконання працівниками поліції покладених на них законом обов’язків та
наданих прав у боротьбі зі злочинністю, захисту громадян та самозахисту.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Коротка історія стрілецької зброї.
2. Класифікація стрілецької зброї.
3. Інструкція із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70.
Рекомендована література:
1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р.
Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII.
2. Курс стрільб зі стрілецької зброї для рядового та начальницького
складу ОВС України: Наказ МВС України від 07.09. 2011 № 658.
3. Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й
прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах ОВС
України: Наказ МВС України від 27.03.2008 № 141.
4. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі
зброєю: Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70.
5. Положення про організацію службової підготовки працівників
Національної поліції України, затвердженого наказом МВС України 26.01.2016
№ 50.
6. Зброя в службової діяльності дільничного інспектора міліції :
навчальний посібник / Г.М. Будогянц, М.Б. Бучка – Івано-Франківськ : ПЮІ
ЛьвДУВС, 2011. – 480 с.
7. Довідник з вогневої підготовки: навчально-методичний посібник з
навчальної дисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко,
О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський – Одеса:
ОДУВС, 2014. – 133с.
8. Вогнева підготовка працівника ОВС Украаїни: навчальний посібник /
9. Банах С.М., Булачек В.Р., Вінярчук І.С. та. ін. ЛДУВС 2014. 290 с.
Тема 6.2. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
наказ МВС України № 70 від 01.02.2016
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: виховання у курсантів усвідомлення важливості і
необхідності вогневої підготовки; набуття ними теоретичних і практичних

навичок щодо володіння і застосування вогнепальної зброї в різних умовах
виконання працівниками поліції покладених на них законом обов’язків та
наданих прав у боротьбі зі злочинністю, захисту громадян та самозахисту.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Загальні положення курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового та
начальницького складу органів поліції.
2. Порядок проведення та організація стрільб в органах поліції.
3. Вправи для стрільб зі штурмової гвинтівки (автомата). Нормативи для
(АКС-74У/АКМ)
Рекомендована література:
1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р.
Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII.
2. Курс стрільб зі стрілецької зброї для рядового та начальницького
складу ОВС України: Наказ МВС України від 07.09. 2011 № 658.
3. Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й
прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах ОВС
України: Наказ МВС України від 27.03.2008 № 141.
4. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі
зброєю: Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70.
5. Положення про організацію службової підготовки працівників
Національної поліції України, затвердженого наказом МВС України 26.01.2016
№ 50.
6. Зброя в службової діяльності дільничного інспектора міліції :
навчальний посібник / Г.М. Будогянц, М.Б. Бучка – Івано-Франківськ : ПЮІ
ЛьвДУВС, 2011. – 480 с.
7. Довідник з вогневої підготовки: навчально-методичний посібник з
навчальної дисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко,
О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський – Одеса:
ОДУВС, 2014. – 133с.
8. Вогнева підготовка працівника ОВС Украаїни: навчальний посібник /
9. Банах С.М., Булачек В.Р., Вінярчук І.С. та. ін. ЛДУВС 2014. 290 с.
Тема 6.3. 5,45 мм автомат Калашникова АКС-74У. Призначення,
ТТХ, загальна будова. Порядок неповного розбирання та збирання
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета: виховання у курсантів усвідомлення важливості і
необхідності вогневої підготовки; набуття ними теоретичних і практичних
навичок щодо володіння і застосування вогнепальної зброї в різних умовах
виконання працівниками поліції покладених на них законом обов’язків та

наданих прав у боротьбі зі злочинністю, захисту громадян та самозахисту.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, методичні рекомендації щодо проведення
практичного заняття.
План практичного заняття(навчальні питання):
1. Призначення та ТТХ АК-74(АКС-74У).
2. Принцип роботи автомата Калашникова.
3. Порядок неповного розбирання та збирання автомата Калашникова.
Рекомендована література:
1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р.
Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII.
2. Курс стрільб зі стрілецької зброї для рядового та начальницького
складу ОВС України: Наказ МВС України від 07.09. 2011 № 658.
3. Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й
прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах ОВС
України: Наказ МВС України від 27.03.2008 р. № 141.
4. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі
зброєю: Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70.
5. Положення про організацію службової підготовки працівників
Національної поліції України, затвердженого наказом МВС України 26.01.2016
№ 50.
6. Зброя в службової діяльності дільничного інспектора міліції :
навчальний посібник / Г.М. Будогянц, М.Б. Бучка – Івано-Франківськ : ПЮІ
ЛьвДУВС, 2011. – 480 с.
7. Довідник з вогневої підготовки: навчально-методичний посібник з
навчальної дисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко,
О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський – Одеса:
ОДУВС, 2014. – 133с.
8. Вогнева підготовка працівника ОВС України: навчальний посібник /
9. Банах С.М., Булачек В.Р., Вінярчук І.С. та. ін.ЛДУВС 2014. 290 с.
Тема 6.4. Прийоми та правила ведення вогню зі штурмової гвинтівки
(автомата). Практичне виконання нормативів з АКМ уч.
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета: виховання у курсантів усвідомлення важливості і
необхідності вогневої підготовки; набуття ними теоретичних і практичних
навичок щодо володіння і застосування вогнепальної зброї в різних умовах
виконання працівниками поліції покладених на них законом обов’язків та
наданих прав у боротьбі зі злочинністю, захисту громадян та самозахисту.

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, методичні рекомендації щодо проведення
практичного заняття.
План практичного заняття(навчальні питання):
1. Прийоми і правила стрільби з штурмової гвинтівки (автомата).
2. Вправи для стрільб зі штурмової гвинтівки (автомата).
3. Нормативи для (АКС-74У/АКМ).
Рекомендована література:
1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р.
Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII.
2. Курс стрільб зі стрілецької зброї для рядового та начальницького
складу ОВС України: Наказ МВС України від 07.09. 2011 № 658.
3. Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й
прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах ОВС
України: Наказ МВС України від 27.03.2008 № 141.
4. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі
зброєю: Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70.
5. Положення про організацію службової підготовки працівників
Національної поліції України, затвердженого наказом МВС України 26.01.2016
№ 50.
6. Зброя в службової діяльності дільничного інспектора міліції :
навчальний посібник / Г.М. Будогянц, М.Б. Бучка – Івано-Франківськ : ПЮІ
ЛьвДУВС, 2011. – 480 с.
7. Довідник з вогневої підготовки: навчально-методичний посібник з
навчальної дисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко,
О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський – Одеса:
ОДУВС, 2014. – 133с.
8. Вогнева підготовка працівника ОВС Украаїни: навчальний посібник /
9. Банах С.М., Булачек В.Р., Вінярчук І.С. та. ін.ЛДУВС 2014. 290 с.
7. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Тема 7.1. Основи сучасного загальновійськового бою
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: виховання у курсантів усвідомлення важливості і
необхідності тактичної підготовки; набуття ними теоретичних і практичних
навичок тактики; досвіду щодо сутності, видів та основних принципів
загальновійськового бою; виховувати у курсантів почуття значимості тактики у
бойовій підготовці підрозділів та військових частин та відповідальності за чітку

організацію та уміле ведення бою.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Тактика і її завдання як складової частини військового мистецтва.
2. Сутність, зміст та складові частини сучасного загальновійськового
бою, основні принципи та риси загальновійськового бою.
3. Види загальновійськового бою та їх характеристика.
Рекомендована література:
1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення,
танк). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р. ст. 1-15.
2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота). – К.:
Видавництво «Варта», 1998 р., ст. 1-18.
3. Тактика загальновійськових підрозділів: Навчальний посібник. К.:
АЗСУ, 1998.– с. 6-17
4. Слюсаренко А.В., Похнатюк С.В., Рєпін І.В. Тактика (механізоване
відділення): Курс лекцій. – Л.: ЛІСВ, 2008 р., с. 6-7,14-17.
5. Посмітюх О.І., Полушкін О.В. Механізоване відділення у бою:
Навчальний посібник. – Л.: ЛВІ, 2004 р., с. 6-9.
Тема 7.2. Механізоване відділення в наступі та обороні
Практичне заняття – 4 год.
Навчальна мета: виховання у курсантів усвідомлення важливості і
необхідності тактичної підготовки; набуття ними теоретичних і практичних
навичок тактики; досвіду щодо сутності, видів та основних принципів
загальновійськового бою; виховувати у курсантів почуття значимості тактики у
бойовій підготовці підрозділів та військових частин та відповідальності за чітку
організацію та уміле ведення бою.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, методичні рекомендації щодо проведення
практичних занять.
План практичного заняття (навчальні питання):
1. Основи наступу механізованого відділення.
2. Основи оборони механізованого відділення.
Рекомендована література:
1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення,
танк). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р. ст. 1-15.
2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота). – К.:
Видавництво «Варта», 1998 р., ст. 1-18.

3. Тактика загальновійськових підрозділів: Навчальний посібник. К.:
АЗСУ, 1998.– с. 6-17
4. Слюсаренко А.В., Похнатюк С.В., Рєпін І.В. Тактика (механізоване
відділення): Курс лекцій. – Л.: ЛІСВ, 2008 р., с. 6-7,14-17.
5. Посмітюх О.І., Полушкін О.В. Механізоване відділення у бою:
Навчальний посібник. – Л.: ЛВІ, 2004 р., с. 6-9.

8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Тема 8.1. Теоретичні основи безпека життєдіяльності
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: набуття курсантами компетенції, знань, умінь і навичок
для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику
виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити
надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах
господарювання, а також формування у курсантів відповідальності за особисту
та колективну безпеку.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Загальні положення безпеки життєдіяльності
2. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності
3. Поняття про ризик як міру частоти можливої небезпеки
4. Концепція прийнятного (допустимого) ризику
5. Управління ризиком
Рекомендована література:
1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996 р. // Відомості
Верховної Ради, 1996, № 30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)
2. Кодекс законів про працю України. Закон України, вiд 10 грудня 1971
№ 322-VIII // Відомості Верховної Ради України, - 1971, - додаток до №50, Ст. 375.
3. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992 № 2694-XII //
Відомості Верховної Ради України, - 1992, - № 49, - Ст.668.
4. Кодекс Цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2013, № 34-35, ст.458).
5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення України", від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості
Верховної Ради України, - 1994, - № 27, - Ст. 218.

6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. // Под ред. Проф. Э.А.
Арустамова. 2 изд., перераб. и доп. М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2000. 678 с.
7. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие // Под ред. О.Н.
Русака. - ЛТАСПб, 1996. - 231 с.
8. Белов СВ., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности.
Ч. 1. - М..ВАСОТ, 1992. - 136 с.
9. Безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Механизмм
регулирования и технические средства: Каталог-справочник. - М.: Ин-т риска и
безопасности, 1997. - 251 с.
Тема 8.2. Основи цивільного захисту в Україні. Захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій
Практичне заняття – 4 год.
Навчальна мета: набуття курсантами компетенції, знань, умінь і навичок
для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику
виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити
надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах
господарювання, а також формування у курсантів відповідальності за особисту
та колективну безпеку.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, методичні рекомендації щодо проведення
практичних занять.
План практичне заняття (навчальні питання):
1. Основи державної політики у сфері цивільного захисту.
2. Єдина державна система цивільного захисту (ЄСЦЗ).
3. Сили цивільного захисту.
4. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту.
5. Організація цивільного захисту на об’єкті господарської діяльності.
6. Основні заходи у сфері цивільного захисту.
7. Навчання та підготовка населення до дій в умовах надзвичайних
ситуацій.
Рекомендована література:
1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996 р. // Відомості
Верховної Ради, 1996, № 30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)
2. Кодекс законів про працю України. Закон України, вiд 10 грудня 1971 р.
№ 322-VIII // Відомості Верховної Ради України, - 1971, - додаток до №50, Ст. 375.
3. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992 № 2694-XII //
Відомості Верховної Ради України, - 1992, - № 49, - Ст. 668.

4. Кодекс Цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2013, № 34-35, ст. 458).
5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення України", від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості
Верховної Ради України, - 1994, - №27, - Ст.218.
6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. // Под ред. Проф.
Э.А. Арустамова. 2 изд., перераб. и доп. М.: Издательский Дом «Дашков и К0»,
2000. - 678 с.
7. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие // Под ред. О.Н.
Русака. - ЛТАСПб, 1996. - 231 с.
8. Белов С.В.,
Морозова Л.Л.,
Сивков В.П.
Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 1. - М..ВАСОТ, 1992. - 136 с.
9. Безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Механизмм
регулирования и технические средства: Каталог-справочник. - М.: Ин-т риска и
безопасности, 1997. - 251 с.
10. Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів – К.: НТУУ «КПІ», 2007
11. Безпека життєдіяльності: Метод. вказівки до виконання практичних
робіт для студентів техн. спец. /уклад.: О.В. Землянська, Н.А. Праховнік та ін.. –
Електронне видання: НТУУ «КПІ», 2014
12. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності.
Навч. посіб. / за ред. Є.П. Желібо. 6-е вид. –К.: «Каравела», 2009. – 344 с.
13. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Підручник. – К.:
«Каравела», 2008. – 280 с.
14. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Г.П. Демиденко. – К.:
НТУУ «КПІ», 2008. – 300 с.
15. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. Львів. Видавничий
центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005. - 301 с.
9. ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
Тема 9.1. Заходи безпеки на заняттях із загальної та спеціальної
фізичної підготовки
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: навчання курсантів за умов підвищення фізичних і
психологічних навантажень, здатності адаптуватися до них та своєчасне
виявлення осіб, які не спроможні їх переносити, або які за своїми моральноетичними якостями схильні до порушення дисципліни.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.

План лекції (навчальні питання):
1. Спортивні травми.
2. Надання першої допомоги при спортивних травмах з кровотечею.
2. Надання першої допомоги при спортивних травмах з забоями та
вивихами.
2. Надання першої допомоги при спортивних травмах з переломами.
2. Надання першої допомоги при сонячному удару під час спортивних
змагань та занять.
Рекомендована література:
1. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і
масового спорту у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і
науки України від 11 січня 2006 року № 4 // Офіційний вісник України. – 2006.
– 11. – Ст. 770.
2. Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі
поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня
2015 року № 1631 // Офіційний вісник України. – 2016. – 6. – Ст. 320.
3. Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної
підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію
України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 9 лютого 2016
року № 90 // Офіційний вісник України. – 2016. – 22. – Ст. 864.
4. В.О. Криволапчук, М.С. Кримська, С.М. Решко, С.Є. Бутов / Під заг.
ред. проф. Є.М. Моісеєва та проф. О.Ф. Долженкова. Навчальний посібник для
слухачів і курсантів ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна
фізична підготовка». – Київ-Одеса, 2009. – 208 с.
5. Носко М.О., Пліско В.І., Сікура А.Й. Узагальнена модель навчальної
програми з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів денної
форми навчання: Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ЧДПУ імені
Т.Г. Шевченка, 2008. – 104 с.
6. Прийоми затримання та конвоювання: Наоч. посібник // Уклад.
Домніцак В.В., Коломієць Ю.М., Кузнєцов О.І., Проскурня Є.Є. – Одеса:
ОДУВС, 2016. – 44 с.
7. Самостійна підготовка курсантів, студентів із навчальних дисциплін
«Фізична підготовка» та «Фізичне виховання»: метод. рекомендації // Уклад.
В.В. Домніцак, А.В. Ком’яга, А.В. Скворцов. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 56 с.
Тема 9.2. Легка атлетика. Навчання прискореному пересуванню
(марш-кидок на 5000 м.), вивчення техніки спеціальних бігових вправ
Практичне заняття – 4 год.
Навчальна мета: навчання курсантів за умов підвищення фізичних і
психологічних навантажень, здатності адаптуватися до них та своєчасне
виявлення осіб, які не спроможні їх переносити, або які за своїми моральноетичними якостями схильні до порушення дисципліни.

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, методичні рекомендації щодо проведення
практичних занять.
План практичного заняття (навчальні питання):
1. Човниковий біг.
2. Безперервний біг по рівномірному та перемінному режимах 1-6 км.
3. Кросовий біг по пересічній місцевості з подоланням природних
перешкод.
4. Вправи для розвитку часу реакції (виконання окремого руху або вправи
за сигналом).
5. Рухливі та спортивні ігри, естафети.
6. Вправи з веденням нестандартних вихідних положень; зі зміною
швидкості та темпів рухів; з ускладненням звичайної дії та комбінуванням
звичайних дій у незвичайних сполученнях; зі зміною просторових обмежень, в
яких виконується дія; з використанням природних і штучних умов середовища
для розширення витривалості рухливих навичок.
7. Виконання контрольних вправ на швидкість, витривалість та
координацію.
8. Марш-кидок на 5000 м.
Рекомендована література:
1. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і
масового спорту у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і
науки України від 11 січня 2006 року № 4 // Офіційний вісник України. – 2006.
– 11. – Ст. 770.
2. Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі
поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня
2015 року № 1631 // Офіційний вісник України. – 2016. – 6. – Ст. 320.
3. Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної
підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію
України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 9 лютого 2016
року № 90 // Офіційний вісник України. – 2016. – 22. – Ст. 864.
4. В.О. Криволапчук, М.С. Кримська, С.М. Решко, С.Є. Бутов / Під заг.
ред. проф. Є.М. Моісеєва та проф. О.Ф. Долженкова. Навчальний посібник для
слухачів і курсантів ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна
фізична підготовка». – Київ-Одеса, 2009. – 208 с.
5. Носко М.О., Пліско В.І., Сікура А.Й. Узагальнена модель навчальної
програми з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів денної
форми навчання: Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ЧДПУ імені
Т.Г. Шевченка, 2008. – 104 с.
6. Прийоми затримання та конвоювання: Наоч. посібник // Уклад.
Домніцак В.В., Коломієць Ю.М., Кузнєцов О.І., Проскурня Є.Є. – Одеса:
ОДУВС, 2016. – 44 с.
7. Самостійна підготовка курсантів, студентів із навчальних дисциплін
«Фізична підготовка» та «Фізичне виховання»: метод. рекомендації // Уклад.

В.В. Домніцак, А.В. Ком’яга, А.В. Скворцов. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 56 с.

Тема 9.3. Гімнастика
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета: навчання курсантів за умов підвищення фізичних і
психологічних навантажень, здатності адаптуватися до них та своєчасне
виявлення осіб, які не спроможні їх переносити, або які за своїми моральноетичними якостями схильні до порушення дисципліни.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, методичні рекомендації щодо проведення
практичних занять.
План практичного заняття (навчальні питання):
1. Вправи з особистою вагою (підтягування, піднімання прямих ніг на
перекладені; піднімання та опускання прямих ніг в упорі на брусах, утримання
ніг у положенні кута на брусах та гімнастичній драбині, згинання та розгинання
рук в упорі на брусах, в упорі лежачи, комплексні силові вправи, стрибки з
глибокого присіду, з навантаженням тощо).
2. Вправи з вагою (гантелі, гирі, набивні м’ячі тощо).
3. Вправи на спортивних приладах та тренажерах.
4. Виконання контрольних вправ на силу.
5. Спеціально-підготовчі вправи: самострахування при падінні вперед, на
бік, на спину.
6. Перекид вперед та назад.
7. Бойові стійки, різноманітні рухи у бойовій стійці: кроком, стрибком,
випадом (вперед, назад, вліво, вправо).
Рекомендована література:
1. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і
масового спорту у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і
науки України від 11 січня 2006 року № 4 // Офіційний вісник України. – 2006.
– 11. – Ст. 770.
2. Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі
поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня
2015 року № 1631 // Офіційний вісник України. – 2016. – 6. – Ст. 320.
3. Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної
підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію
України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 9 лютого 2016
року № 90 // Офіційний вісник України. – 2016. – 22. – Ст. 864.
4. В.О. Криволапчук, М.С. Кримська, С.М. Решко, С.Є. Бутов / Під заг.

ред. проф. Є.М. Моісеєва та проф. О.Ф. Долженкова. Навчальний посібник для
слухачів і курсантів ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна
фізична підготовка». – Київ-Одеса, 2009. – 208 с.
5. Носко М.О., Пліско В.І., Сікура А.Й. Узагальнена модель навчальної
програми з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів денної
форми навчання: Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ЧДПУ імені
Т.Г. Шевченка, 2008. – 104 с.
6. Прийоми затримання та конвоювання: Наоч. посібник // Уклад.
Домніцак В.В., Коломієць Ю.М., Кузнєцов О.І., Проскурня Є.Є. – Одеса:
ОДУВС, 2016. – 44 с.
7. Самостійна підготовка курсантів, студентів із навчальних дисциплін
«Фізична підготовка» та «Фізичне виховання»: метод. рекомендації // Уклад.
В.В. Домніцак, А.В. Ком’яга, А.В. Скворцов. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 56 с.
10.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З
МАЙБУТНЬОЮ
ПРОФЕСІЄЮ
ПРАВООХОРОНЦЯ ТА НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЯКІ
РНГЛАМЕНТУЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
(КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Тема 10.1. Поняття, зміст, завдання та правова основа оперативнорозшукової діяльності
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: визначити стратегію i тактику діяльності кримінальної
поліції із забезпечення конституційних прав і свобод громадянина у сфері ОРД
та визначити єдину методологічну основу дотримання законності в негласній
діяльності оперативних підрозділів, незалежно від їх відомчої приналежності
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Поняття, сутність, значення та завдання оперативно-розшукової
діяльності.
2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
3. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
Рекомендована література:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –
2001. – № 25-26. – Ст. 131. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/234114/print1329896616226496

3. Кримінальний процесуальний кодекс України [ Електронний ресурс ] :
закон України від 13.04.2012 : за станом на 10.06.2012. № 4651а-17. – Електрон.
дан. ( 6 файлів ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
4. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. // Відомості Верховної
Ради України. − 1992. − № 48. – Ст. 650.
5. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон
України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. − 1995.
− № 10. − Ст. 60.
6. Про оперативно-розшукову діяльність[ Електронний ресурс ] : закон
України від 18.02.1992 : за станом на 01. 03. 2016 р. № 2135-12. – Електрон. дан.
(1 файл). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 – Назва з
екрана.
7. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. //
Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
8. Кримінальний процес: навчально-методичний посібник/ О.В. Поліщук,
С.Л. Деревянкін, С.В. Албул, О.Б. Познер.- Одеса: ОДУВС, 2014. – 266 с.
9. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативнотехнічних заходів : науково-практичний посібник / С.В. Албул, М.В. Корнієнко,
Р.В. Мукоіда. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 156 с.
10. Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативнорозшуковій діяльності: Конспекти лекцій та комплексні методичні матеріали /
С.В. Албул, Р.В. Мукоіда, О.О. Подобний та ін. – Одеса: ОДУВС, 2010. – 112 с.
Тема 10.2. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності та їх функції.
Засоби ОР
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: визначити стратегію i тактику діяльності кримінальної
поліції із забезпечення конституційних прав і свобод громадянина у сфері ОРД
та визначити єдину методологічну основу дотримання законності в негласній
діяльності оперативних підрозділів, незалежно від їх відомчої приналежності
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
2. Права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
3. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність.
4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
5. Гарантії законності під час здійснення ОРД.
6. Поняття та види засобів оперативно-розшукової діяльності.
Рекомендована література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –
2001. – № 25-26. – Ст. 131. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/234114/print1329896616226496
3. Кримінальний процесуальний кодекс України [ Електронний ресурс ] :
закон України від 13.04.2012 : за станом на 10.06.2012 № 4651а-17. – Електрон.
дан. ( 6 файлів ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
4. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. // Відомості Верховної
Ради України. − 1992. − № 48. – Ст. 650.
5. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон
України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. − 1995.
− № 10. − Ст. 60.
6. Про оперативно-розшукову діяльність[ Електронний ресурс ] : закон
України від 18.02.1992 : за станом на 01.03.2016 № 2135-12. – Електрон. дан.
(1 файл). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 – Назва з
екрана.
7. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. //
Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
8. Кримінальний процес: навчально-методичний посібник/ О.В. Поліщук,
С.Л. Деревянкін, С.В. Албул, О.Б. Познер.- Одеса: ОДУВС, 2014. – 266 с.
9. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативнотехнічних заходів : науково-практичний посібник / С.В. Албул, М.В. Корнієнко,
Р.В. Мукоіда. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 156 с.
10. Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативнорозшуковій діяльності: Конспекти лекцій та комплексні методичні матеріали /
С.В. Албул, Р.В. Мукоіда, О.О. Подобний та ін. – Одеса: ОДУВС, 2010. – 112 с.
10.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З
МАЙБУТНЬОЮ
ПРОФЕСІЄЮ
ПРАВООХОРОНЦЯ ТА НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЯКІ
РНГЛАМЕНТУЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
(КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ)
Тема 10.1. Органи Національної поліції як суб’єкти адміністративної
діяльності. Правова основа проходження служби в органах Національної
поліції
Лекція – 4 год.
Навчальна мета: є формування у курсантів ідеології «служіння
народові», виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у
всіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і
свобод людини і громадянина в державі.

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: Шелехов А.О., Кубаєнко А.В., Крижановська О.В.,
Мукоіда Р.В., Корнієнко М.В. Мультимедійний курс лекцій з навчальної
дисципліни Адміністративна діяльність Національної поліції України. –
ОДУВС., 2017.
План лекції (навчальні питання):
1. Загальні засади проходження служби в поліції.
2. Види та присвоєння спеціальних звань поліції.
3. Добір на посаду поліцейського.
4. Соціальний захист поліцейських.
Рекомендована 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 Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. //
Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - Ст.379
4. Про запобігання корупції [Електронний ресурс ] : закон України від
14.10.2014 № 1700-VII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями
Конституційного Суду : за станом на 30.09.2015, 679-19 – Електрон. дан.
( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
5. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі
зброєю [Електронний ресурс] : Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70 Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua - Назва з
екрана.
6. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування
поліцейських
[Електронний
ресурс]
:
Наказ
МВС
України
від 17.11.2015 № 1465 - Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua - Назва з екрана.
7. 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.
8. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ
України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2015 р. № 878 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua - Назва з екрана.
9. 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.
10. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки
працівників Національної поліції України [Електронний ресурс] : Наказ МВС

України від 26.01.2016 № 50- Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua - Назва з екрана.
11. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату
Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів,
установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС [Електронний
ресурс] : Наказ МВС України від 28.04.2016 № 326 - Електрон. дан. (1 файл). –
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua - Назва з екрана.
12. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ.
Загальна частина: Підручник. Видання друге / За загальною редакцією
Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Константінов С.Ф.,
Кузьміних Г.Б. та ін. – К. : «Директ Лайн», 2012. – 816 с.
13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науковопрактичний коментар / Р.А. Калюжний, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін. –
К. : ВАВ «Правова єдність», 2010 р. – 684 с.
14. Коментар Закону України «Про міліцію»/ Чернєй В.В.,
Константінов С.Ф., Братель С.Г., Басс В.О., Білик В.М., Бодюл Є.М.,
Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Кобринський В.Ю,
Корж-Ікаєва Т.Г. та ін.. – [2-ге вид.]; науково-практичний посібник за заг. ред.
Коваленка В.В., – К: Національна академія внутрішніх справ, 2013 – 256 с.
15. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний
пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред.
Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.
16. Адіністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією
правопорядку під час виборчого процесу: [навч. посіб. Видання друге] /
[Сокуренко В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О.,
Білик В.М., Братков С.І. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. –100 с.
17. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація,
доказування, особливості провадження: [навчальний посібник. Видання третє] /
[Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О.,
Білик В.М., Братков С.І. та ін.] К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.
18. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та
відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». –
Київ. - 2014. – 236 с.
10.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З
МАЙБУТНЬОЮ
ПРОФЕСІЄЮ
ПРАВООХОРОНЦЯ ТА НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЯКІ
РНГЛАМЕНТУЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
(КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ)
Тема 10.1. Загальні положення, завдання, принципи діяльності та
структура Національної поліції України
Лекція – 2 год.

Навчальна мета: оволодінні курсантами знаннями щодо діяльності
органів досудовго слідства, прокуратури та суду.
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Загальні положення.
2. Завдання.
4. Принципи діяльності
5. Структура Національної поліції.
Рекомендована література:
1. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята 26 черв. 1998 р.
— Режим доступу : http:// search. ligazakon. ua //_doc 2.usf / link 1 / TO12341.html
2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 5
квіт. 2001 р.; станом на 23 верес. 2010 року. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13
квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний
коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Норма,
М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар /За загальною редакцією С.В. Ківалова, С.М. Міщенко,
В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із
змінами та допов. на 03 листопада 2014 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.:
Алерта, 2014. – 284 с.
7. 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.
8. Молдаван А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції.
Процесуальні документи. - К.: Алерта, 2014. – 352 с.
Кримінальний процес : навч.-метод. посібн. / О.В.Поліщук, С.Л.
Деревянкін, С.В. Албул, О.Б. Пойзнер. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 266 с.
9. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред.
С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.
10. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. коментар. – 4те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.
11. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого,
О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
12. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров,
С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.
13. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому
провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП
Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В.,
Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. –
280 с.
15. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю.,
Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200с.
16. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія,
США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.
17. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві
України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог:
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.
18. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального
доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.
19. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в
кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. –
К.: Палівода А.В., 2010. – 180 с.
Тема 10.2. Діяльність, завдання, функції слідчого, прокурора,
адвоката та суду
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: можливість встановлення і розкриття такого поняття як
суб’єкти кримінального процесу; що кримінальні процесуальні права та
обов’язки виникають саме з моменту залучення особи до участі у
кримінальному процесі, на відміну від багатьох інших галузей права, тому
поняття «суб’єкти» кримінального процесу повністю співпадає з поняттям
«учасники».
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор та комп’ютерна
техніка.
Наочні засоби: посібник, конспект лекційного заняття.
План лекції (навчальні питання):
1. Діяльність, завдання, функції слідчого.
2. Діяльність, завдання, функції прокурора.
3. Діяльність, завдання, функції адвоката.
4. Діяльність, завдання, функції судді.
5. Діяльність, завдання, функції суду.
Рекомендована література:
1. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята 26 черв. 1998 р.
— Режим доступу : http:// search. ligazakon. ua //_doc 2.usf / link 1 / TO12341.html
2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 5
квіт. 2001 р.; станом на 23 верес. 2010 року. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13
квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний
коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Норма,
М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар /За загальною редакцією С.В. Ківалова, С.М. Міщенко,
В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із
змінами та допов. на 03 листопада 2014 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.:
Алерта, 2014. – 284 с.
7. 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.
8. Молдаван А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції.
Процесуальні документи. - К.: Алерта, 2014. – 352 с.
Кримінальний процес : навч.-метод. посібн. / О.В.Поліщук, С.Л.
Деревянкін, С.В. Албул, О.Б. Пойзнер. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 266 с.
9. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред.
С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.
10. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. коментар. – 4те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.
11. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого,
О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
12. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров,
С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.
13. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому
провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП
Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.
14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В.,
Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. –
280 с.
15. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю.,
Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200с.
16. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія,
США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.
17. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві
України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог:
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.
18. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального
доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.

19. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в
кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. –
К.: Палівода А.В., 2010. – 180 с.

11. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА
Тема 11.1. Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини. Загальні
поняття про першу медичну (долікарську допомогу)
Лекція – 2 год.
Навчальна мета: формування у курсантів вміння професійно-грамотно
надавати першу долiкарську допомогу потерпілим за різних умов.
Навчальне обладнання: медичне обладнання для надання першої
домедичної допомоги.
Наочні засоби: навчальні фільми за темою заняття, завдання,
мультимедійна лекція, плакати.
План лекції (навчальні питання):
1. Основи анатомії людини
2. Основи фізіології людини.
3. Основи гігієни людини
Рекомендована література:
1. Бутилін Ю.П. Це ви можете без лікаря. [Текст] : Посібник з першої
медичної допомоги у невідкладних випадках / Ю.П. Бутилін, В.Ю. Бутилін,
Д.Ю. Бутилін. - К. : Скарби, 2002. - 383 с.
2. Григус І.М., Романишин М.Я. Перша медична допомога[Текст] :
підручник / І.М. Григус, М.Я. Романишин. – Львів: Новий Світ – 2000, 2017. –
176 с.
3. Жидецький В.Ц. Перша допомога при нещасних випадках: запитання,
завдання, тести та відповіді [Текст] : навчальний посібник для учнів
загальноосвітніх шкіл / Жидецький В.Ц., Жидецька М.Є. - К. : Основа, 2003. 128 с.
4.
Словник-довідник
термінів судової медицини
[Текст]
/
О.І. Герасименко ; НАН України, Інститут української мови, Донецький держ.
медичний ун-т. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2011. - 482 с.
5. Судова медицина [Текст] : підручник / А.С. Лісовий [та ін.] ; ред.
А.С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т
ім. О.О. Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб.

- К. : Атіка, 2011. - 512 с.:
6. Судова медицина [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
А.О. Ляш [и др.] ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". К. : Університет "Україна", 2008. - 276 c.
7. Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза [Текст] : навч.
посібник / І.М. Григус та ін.. – Львів: Новий Світ – 2000, 2017. – 119 с.

Тема 11.2. Перша долікарська допомога при травмах
Практичне заняття – 2 год.
Навчальна мета: формування у курсантів вміння професійно-грамотно
надавати першу долiкарську допомогу потерпілим за різних умов.
Навчальне обладнання: медичне обладнання для надання першої
домедичної допомоги.
Наочні засоби: навчальні фільми за темою заняття, завдання, плакати.
План практичного заняття(навчальні питання):
1. основи десмургії;
2. призначення, основні правила накладання пов’язок та вимоги до них;
3. перев’язувальний матеріал;
4. табельні засоби для пов’язок: перев’язувальний пакет, контурні пов’язки,
косинка, еластичні бинти;
5. види пов’язок, техніка накладання м’яких пов’язок на окремі ділянки тіла
(пов’язки на голову, на верхні та нижні кінцівки, на нижню частину живота та
верхню третину стегон, грудну клітку тощо);
6. загальні поняття про травми;
7. медична класифікація ушкоджень та їх ознаки;
8. травми голови, особливості долікарської допомоги та транспортування
потерпілих
9. травми грудної порожнини, особливості долікарської допомоги та
транспортування потерпілих;
10. травми черевної порожнини, особливості долікарської допомоги та
транспортування потерпілих
11. транспортна іммобілізація;
12. поняття про больовий (травматичний шок).
Рекомендована література:
1. Бутилін Ю.П. Це ви можете без лікаря. [Текст] : Посібник з першої
медичної допомоги у невідкладних випадках / Ю.П. Бутилін, В.Ю. Бутилін,
Д.Ю. Бутилін. - К. : Скарби, 2002. - 383 с.

2. Григус І.М., Романишин М.Я. Перша медична допомога[Текст] :
підручник / І.М. Григус, М.Я. Романишин. – Львів: Новий Світ – 2000, 2017. –
176 с.
3. Жидецький В.Ц. Перша допомога при нещасних випадках: запитання,
завдання, тести та відповіді [Текст] : навчальний посібник для учнів
загальноосвітніх шкіл / Жидецький В.Ц., Жидецька М.Є. - К. : Основа, 2003. 128 с.
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[Текст]
/
О.І. Герасименко ; НАН України, Інститут української мови, Донецький держ.
медичний ун-т. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2011. - 482 с.
5. Судова медицина [Текст] : підручник / А.С. Лісовий [та ін.] ; ред.
А.С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т
ім. О.О. Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб.
- К. : Атіка, 2011. - 512 с.:
6. Судова медицина [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
А.О. Ляш [и др.] ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". К. : Університет "Україна", 2008. - 276 c.
7. Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза [Текст] : навч.
посібник / І.М. Григус та ін.. – Львів: Новий Світ – 2000, 2017. – 119 с.
ІV. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності
курсантів та особливостями навчального процесу у вищій школі. 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.
VІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Системою оцінювання рівня знань під час проведення практичних занять
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/D,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/FX, F – курсант слабо знає фактичний
матеріал, не володіє практичними навичками. Викладення матеріалу уривчасте,
з великими прогалинами, нелогічне, непослідовне, з грубими помилками.

