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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на 

службу в поліцію на посади дільничних офіцерів поліції, є дуже актуальною на 

сьогодні. У своїй професійній діяльності вони стикаються з низкою питань, 

вирішення яких потребує високопрофесійної підготовки, а саме: забезпеченням 

прав і свобод людини, свободи від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, 

що принижує гідність, поводження чи покарання; дотриманням антикорупційного 

законодавства; толерантністю та недискримінацією в роботі поліцейських; 

взаємодією з населенням на засадах партнерства; попередженням насильства в 

сім’ї; протидією торгівлі людьми; з перевіркою документів, виявленням ознак 

їх підроблення; діями поліцейського на місці події; превентивною 

(профілактичною) поліцейською діяльністю; первинною домедичною 

допомогою; документоведенням в службовій діяльності; вогневою 

підготовкою; тактичною підготовкою; організаційно-правовими засадами в 

діяльності дільничного офіцера поліції; діяльністю дільничного офіцера поліції 

при застосуванні норм КУпАП; методикою розслідування окремих 

кримінальних правопорушень; застосуванням дільничним офіцером поліції 

законодавства України щодо реагування на звернення громадян; роллю 

дільничного офіцера поліції під час ДТП тощо. 

Таким чином, для сприяння роботі поліцейських, яких вперше прийнято 

на службу в поліцію на посади дільничних офіцерів поліції, у вказаних та 

багатьох інших напрямках й була розроблена дана професійна програма. 

Підібрана у ній тематика слугуватиме закріпленню рівня базових знань і 

розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної 

діяльності дільничних офіцерів поліції. Під час висвітлення тем у слухачів 

формуватиметься потреба в постійному підвищенні свого професійного рівня 

та вдосконалені службової компетентності, удосконалюватимуться навички 

самоосвіти. 

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, 

методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності дільничних офіцерів 

поліції, оволодіють належним інструментарієм для подолання проблем у 

професійній діяльності. 

Слухач повинен знати: Конституцію та інші закони України, що 

регламентують діяльність дільничних офіцерів поліції; міжнародні та 

національні стандарти забезпечення прав і свобод людини; укази Президента 

України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші 

нормативно-правові акти, що регулюють роботу з означених вище питань. 

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

дільничних офіцерів поліції; 

правильно аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію 

щодо якісної реалізації повноважень дільничного офіцера поліції; 

оптимально застосовувати отриманні знання під час практичної 

діяльності. 

Загальнопрофесійні вимоги. 

Слухач повинен: 

дотримуватись вимог чинного законодавства, норм професійної етики та 

моралі, правил носіння однострою, виховувати ініціативність, особисту 

ввічливість, толерантність, тактовність й витримку; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів, що регулюють діяльність 

дільничних офіцерів поліції; 

раціонально та ефективно організовувати надання поліцейських послуг у 

сфері службової діяльності дільничних офіцерів поліції; 

добросовісно та відповідально ставитися до виконання службових 

обов’язків; 

володіти навичками поводження з вогнепальною зброєю та вміти 

застосовувати спеціальні засоби і фізичний вплив; 

підвищувати свій професійний рівень. 

Програма регламентує перелік навчальних дисциплін та відповідних тем, 

обов’язкових для вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання, форми підсумкового 

контролю. 

Загальний фонд навчального часу  первинної професійної підготовки за 

Професійною програмою – 732 години.  

Тривалість навчання за Професійною програмою визначається в 

академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин) і включає час 

для проведення навчальних занять під керівництвом науково-педагогічних 

працівників, проведення підсумкового контролю (комплексного іспиту). 

 

Професійна програма розглянута та затверджена на засіданні Вченої 

ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 28.03 2017 

року, протокол № 10. 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
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Заняття проводить 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1. Загальнопрофесійна підготовка 86 51 35  

1.1 Основи конституційного права. 

Верховенство права. Конституція України – 

основний закон держави. Верховенство права. 

Засади конституційного ладу Конституційна 

система органів державної влади 

6 3 3 
Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.2 Забезпечення прав і свобод людини. 

Свобода від катувань, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання. 

Практика Європейського суду з прав 

людини. Сучасне розуміння прав і свобод 

людини та їх міжнародно-правові стандарти. 

Забезпечення основоположних прав людини 

6 2 4 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.3 Антикорупційне законодавство. 
Корупція: поняття, запобігання та 

відповідальність 
4 2 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
1.4 Професійна етика. Формування 

системи цінностей поліцейського. Основи 

професійної етики та етикету. 
4 2 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
1.5 Толерантність та недискримінація в 

роботі поліцейських. Толерантність. 

Профілактика упереджень та стереотипів у 

роботі поліцейського. Запобігання та протидія 

дискримінації в Україні. Запобігання та 

протидія дискримінації в Україні. Принцип 

недискримінації в роботі поліцейських 

8 3 5 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.6 Ефективна комунікація. Офіційне 

спілкування та його складові. Ділове 

спілкування. Діалоги в офіційному 

спілкуванні. Вирішення конфліктів та методи 

протидії маніпуляції 

12 6 6 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.7 Стресостійкість. Стрес та форми його 

опанування. Термінова психологічна допомога 

у складних стресових ситуаціях 
4 2 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
1.8 Взаємодія з населенням на засадах 

партнерства. Загальне поняття партнерства. 

Партнерство поліції та суспільства. 
Громадський контроль за діяльністю поліції 

6 3 3 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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Заняття проводить 

1.9 Попередження насильства в сім’ї. 
Проблематика насильства в сім’ї та правові 

методи її врегулювання. Робота поліцейського 

щодо попередження і виявлення насильства в 

сім’ї 

4 4  

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.10 Протидія торгівлі людьми. Нормативно-

правове регулювання протидії торгівлі 

людьми. Реагування поліцейського на факт 

виявлення торгівлі людьми 

4 4  

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.11 Охорона праці. Безпека людини в 

життєвому середовищі. Природні загрози, 

характер їх проявів та дії на людей і об’єкти. 

Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Радіаційна та хімічна безпека. Засоби 

індивідуального та колективного захисту. 

Пожежна безпека. Електробезпека. Соціальні 

небезпеки, їх види та особливості. Фактори, 

що впливають на працездатність працівників 

поліції. Забезпечення виконання покладених 

на поліцію обов’язків і дій у межах єдиної 

державної системи цивільного захисту. Заходи 

безпеки поліцейських при виконанні 

службових обов’язків під час надзвичайних 

ситуацій 

20 15 5 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.12 Правила та безпека дорожнього руху. 
Загальні положення правил та безпека 

дорожнього руху. Загальні положення правил 

та безпека дорожнього руху. Дії поліцейського 

для забезпечення безпеки дорожнього руху 

8 5 3 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2 Професійно-теоретична підготовка 134 67 67  

2.1 Організаційно-правові основи 

діяльності Національної поліції . Основні 

положення Закону України «Про Національну 

поліцію». Правові засади застосування 

поліцейських заходів. Поняття, зміст, правові 

засади публічної (громадської) безпеки і 

порядку. Організація діяльності поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку під 

час проведення масових заходів 

Несення служби поліцейськими. Поліцейське 

реагування на заяви та повідомлення 

громадян. Дисципліна та законність в 

діяльності поліції 

14 8 6 
Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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2.2 Адміністративна відповідальність та 

провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Адміністративна 

відповідальність. Адміністративне 

правопорушення. Повноваження поліції щодо 

провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Права та обов’язки осіб, які 

беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення. Процесуальні 

документи у справах про адміністративні 

правопорушення. Заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Адміністративні 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я 

населення. Адміністративні правопорушення, що 

посягають на власність. Адміністративні 

правопорушення в галузі житлових прав громадян, 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою. Адміністративні правопорушення в 

галузі торгівлі. Особливості кваліфікації та 

оформлення матеріалів адміністративних 

правопорушень, які посягають на громадський 

порядок та громадську безпеку. Особливості 

кваліфікації та оформлення матеріалів 

адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. Адміністративні 

правопорушення, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення та встановлений порядок 

його забезпечення. Адміністративні 

правопорушення на транспорті, в галузі шляхового 

господарства і зв’язку 

38 18 20 
Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2.3 Основи кримінального права. Кримінальний 
кодекс України. Злочин та склад злочину. Стадії 
злочину. Співучасть у злочині. Множинність 
злочинів. Основи кваліфікації злочинів. Обставини, 
що виключають злочинність діяння. Злочини проти 
життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи, її 
статевої свободи та статевої недоторканості. 
Злочини проти власності. Злочини проти 
громадської безпеки, громадського порядку та 
моральності. Злочини проти безпеки дорожнього 
руху та експлуатації транспорту. Злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів та прекурсорів. Злочини проти 
працівників правоохоронних органів. Злочини у 
сфері службової діяльності. Злочини на ґрунті 
ненависті 

22 14 8 
Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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2.4 Наркотичні засоби, психотропні 

речовини та їх аналоги. Ознаки 

наркотичного сп’яніння. Основні види 

наркотичних засобів та психотропних 

речовин. Ознаки наркотичного сп’яніння. 

4 2 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2.5 Кримінальна процесуальна діяльність 

поліції. Поняття і завдання кримінального 

провадження. Учасники кримінального 

провадження. Докази і доказування у 

кримінальному провадженні. Заходи 

забезпечення кримінального провадження. 

Затримання особи. Загальні положення 

досудового розслідування. Слідчі (розшукові) 

та негласні слідчі (розшукові) дії 

12 8 4 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2.6 Перевірка документів, виявлення ознак 

їх підроблення. Перевірка документів, 

виявлення ознак їх підроблення 
4 2 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2.7 Дії поліцейського на місці події. Місце 

події. Загальні положення огляду місця події. 

Алгоритм дій поліцейського на місці події 
6 2 4 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
2.8 Превентивна (профілактична) 

поліцейська діяльність. Індивідуально-

превентивна (профілактична) діяльність 

поліцейського. Правові основи та організація 

превентивної (профілактичної) поліцейської 

діяльності Індивідуальна та загальна 

превентивна діяльність поліцейського щодо 

дітей. Попередження і припинення 

правопорушень підрозділами поліції 

8 4 4 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2.9 Інформаційні технології в поліцейській 

діяльності. Безпека роботи з 

інформацією. Система централізованого 

управління нарядами поліції. Робота 

поліцейських з інформаційними та 

інформаційно-пошуковими системами. 

Інформаційна безпека 

8 4 4 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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2.10 Первинна домедична допомога. 
Поняття та аспекти надання домедичної 

допомоги. Алгоритми надання допомоги. 

Виклик швидкої медичної допомоги. 

Первинний огляд постраждалого. 

Виявлення життєвих показників. Дихальні 

шляхи. Види кровотеч та їх диференціація. 

Зупинка критичних кровотеч. Джгути. 

Десмургія, пов’язки, обробка ран. 

Пневмоторакс. Невідкладні стани. Серцево-

легенева реанімація. ДТП, травма шиї, 

травма хребта, травма тазу. Переміщення 

постраждалих. Евакуація. Особливості 

роботи поліцейського при масових травмах. 

Взаємодія роботи поліцейського з 

бригадами рятувальників 

14 4 10 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2.11  Документоведення в службовій 

діяльності. Основні правила та вимоги до 

складання та оформлення службових 

документів 

4 1 3 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

3. Професійно-практична підготовка 236 24 212  

3.1 Вогнева підготовка. Матеріальна частина 

вогнепальної зброї, яка знаходиться на 

озброєнні в Національній поліції. Заходи 

безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю. Правові підстави і порядок 

застосування та використання вогнепальної 

зброї. Прийоми та правила стрільби з 

вогнепальної зброї 

64 7 57 
Викладач циклу 

спеціальних 

дисциплін 

3.2 Тактична підготовка. Тактика комунікації 
поліцейського. Спеціальні та підготовчі вправи. 
Контакт та прикриття. Застосування заходів 
поліцейського примусу (фізичної сили, 
спеціальних засобів, вогнепальної зброї). 
Поверхнева перевірка. Основи патрулювання. 
Вибухобезпека. Тактика роботи у невеликих 
підрозділах при зовнішньому огляді (обшуку) 
будівлі. Внутрішній огляд (обшук) будівлі. 
Активний стрілець. Захист від нападу. 
Невідомий ризик зупинення транспортного 
засобу для перевірки. Зупинення транспортного 
засобу при середньому рівні ризику. Зупинення 
транспортного засобу при середньому рівні 
ризику. Евакуація потерпілого. Моделювання  
ситуацій службової діяльності 

126 17 109 
Викладач циклу 

спеціальних 

дисциплін 
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3.3 Практичне навчання  
46  46 

Викладач циклу 

спеціальних 

дисциплін 

 
УСЬОГО ГОДИН НОРМАТИВНОЇ 

ЧАСТИНИ 
456 142 314  

2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

1. Професійно-теоретична підготовка 242 111 131  

1.1. Організаційно-правові засади в 
діяльності дільничного офіцера поліції.  
Організаційно-правові засади діяльності 

дільничного офіцера поліції. Організаційно-

правові засади діяльності дільничного офіцера 

поліції. 

6 4 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.2. Діяльність дільничного офіцера поліції 

при застосуванні норм КУпАП. 
Діяльність та повноваження дільничного 

офіцера поліції в провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення. Поліцейські 

заходи в діяльності дільничного офіцера 

поліції та заходи забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення 

Види процесуальних документів в діяльності 

дільничного офіцера поліції. Особливості 

розгляду дільничним офіцером поліції справ 

про адміністративне правопорушення. 

Особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень, які межують зі злочинами 

(статті 44, 51, 173, 185, 187 КУпАП). 

Особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень у сфері торгівлі та 

господарської діяльності (статті 155, 156, 159, 

160, 164 КУпАП). Особливості кваліфікації 

адміністративних правопорушень, які пов’язані 

з обігом та застосуванням зброї, засобів 

самооборони, електрошокових пристроїв, 

спеціальних засобів, піротехнічних засобів 

(статті 174, 190, 191, 192, 195, 195-2, 195-3, 195-

4, 195-6 КУпАП). Особливості кваліфікації 

адміністративних правопорушень, які 

пов’язані з дотриманням правил благоустрою 

або посягають на громадський порядок (статті 

154, 175-1, 176, 177, 178, 180-1, 182 КУпАП). 

46 16 30 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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1.3. Методика розслідування окремих 
кримінальних правопорушень. Методика 
розслідування кримінальних правопорушень 
проти життя та здоров’я особи за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 115 КК (у частині 
розшуку безвісті зниклих дітей), ч. 1 ст. 122, ст. 
125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129 КК). Методика 
розслідування кримінальних правопорушень 
проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ст. 
155, ст. 156 КК України). Методика 
розслідування кримінальних правопорушень 
проти громадського порядку за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 296 КК України). 
Методика розслідування крадіжок за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України). 
Методика розслідування грабежів за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 186 КК України). 
Методика розслідування шахрайства та 
заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 
зловживання довірою за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України). 
Методика розслідування кримінальних 
правопорушень проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 289 КК 
України). Методика розслідування 
кримінальних правопорушень у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів за відсутності 
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК 
України). 

22 11 11 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.4. Застосування дільничним офіцером 
поліції законодавства України щодо 
реагування на звернення громадян. 
Основні вимоги Законів України «Про 
звернення громадян», «Про статус народного 
депутата України» та інших, які 
регламентують порядок роботи зі зверненнями 
громадян. Нормативно-правові акти, які 
регламентують роботу органів Національної 
поліції зі зверненнями громадян. Порядок 
роботи зі зверненнями громадян і організація 
їх особистого прийому. Порядок прийому та 
розгляду звернень, які надійшли до органів 
Національної поліції, у тому числі від дітей. 

16 8 8 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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1.5 Роль дільничного офіцера поліції під час 

ДТП. Загальні відомості про дорожньо-
транспортну пригоду. Визначення зони 
відповідальності та дії дільничного при 
прибутті на місце ДТП. Огляд місця ДТП. 
Участь дільничного поліцейського в заходах, 
спрямованих на встановлення обставин, що 
мають значення при розслідуванні справ за 
наслідками ДТП. 

4 2 2 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.6. Превентивна діяльність та реагування 

дільничного офіцера поліції на факти 

вчинення насильства в сім’ї. 
Законодавство України з попередження 
насильства в сім’ї в діяльності дільничного 
офіцера поліції. Фактори ризику та умови 
вчинення насильства в сім’ї. Нові виклики 
щодо насильства в сім’ї. Міжнародні 
законодавчі підходи та позитивні практики з 
питань превенції домашнього насильства. 
Кримінологічні характеристики кривдників та 
жертв сімейного насильства. Психологічні 
особливості особистості та поведінки членів 
сім’ї, у якій учиняється насильство. Діти як 
група ризику. Державні органи та соціальні 
установи як суб’єкти протидії насильству в 
сім’ї. Взаємодія між суб’єктами з протидії 
фактам насильства в сім’ї. Форми і методи 
діяльності працівників поліції щодо 
попередження, виявлення, припинення та 
документування насильства в сім’ї. Спеціальні 
заходи з попередження насильства в сім’ї та 
підстави і порядок їх застосування. 
Відповідальність за вчинення насильства в 
сім’ї. Реагування на факти насильства в сім’ї 
(рольова гра з використанням інтерактивних 
методик навчання в інтерактивних кімнатах та 
аналіз дій дільничного офіцера поліції).  

16 4 12 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.7. Офіційне спілкування (опитування) в 

діяльності дільничного офіцера поліції. 
Сутність процесу офіційного спілкування 
(опитування) та його складові. Створення 
довірливих стосунків з громадянами в ході 
спілкування (опитування). Підготовка до 
проведення спілкування (опитування). 
Практичні навички спілкування (опитування) 
громадян.  

8 4 4 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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1.8. Робота дільничного офіцера поліції 

орієнтована на потреби громади. Робота 

дільничного офіцера поліції з громадою. 

Консультативні групи громадян. 

Урегулювання проблем громади на території 

обслуговування. Етапи і якість прийняття 

рішень. Фактори і бар’єри для ефективного 

прийняття рішень. Управління проведення 

зборами громадян. Моделі аналізу 

урегулювання проблем та прийняття рішень. 

Формування команди та групове прийняття 

рішень. Самомотивація у роботі 

поліцейського. Концепція ефективного і 

продуктивного планування дій в рамках 

взаємодії з громадою. Особливості ефективної 

комунікації в роботі дільничного офіцера 

поліції. Етична поведінка та порядність у 

роботі поліцейського. 

44 22 22 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.9. Охорона місця події. Алгоритм дій 

дільничного офіцера поліції на місці події. 

Визначення меж місця події. Недопущення 

сторонніх осіб. Збереження слідової 

інформації. Дії дільничного офіцера поліції 

при самостійному проведенні огляду місця 

події. Особливості фіксації деяких видів 

слідів, виявлених на місці події.  

6 3 3 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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1.10. Взаємодія дільничного офіцера поліції з 

підрозділами Національної поліції та 

органами виконавчої влади. 

Ознайомлення з повноваженнями та 

функціями патрульної поліції. Взаємодія 

дільничного офіцера поліції з групами 

реагування патрульної поліції. Форми, види та 

способи взаємодії дільничного офіцера поліції 

з групами реагування патрульної поліції. 

Взаємодія дільничного офіцера поліції з 

працівниками слідчих підрозділів, у тому 

числі на місці скоєння злочину. Організація 

взаємодії при надходженні до органу поліції 

заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення та реагуванні на них. Форми 

та методи взаємодії з прикордонниками у 

сфері забезпечення публічної безпеки та 

порядку. Організація взаємодії дільничних 

офіцерів поліції з дільничними інспекторами 

прикордонної служби. Облік результатів 

організації (уточнення) взаємодії. Визначення 

критеріїв оцінки взаємодії. Взаємодія 

дільничного офіцера поліції з громадськістю, 

органами державної влади та місцевого 

самоврядування, іншими підрозділами у 

профілактиці правопорушень. Форми та 

методи взаємодії з громадськими 

формуваннями з охорони громадського 

порядку та державного кордону у сфері 

забезпечення публічної безпеки та 

правопорядку. Взаємодія з оперативними 

підрозділами щодо проведення превентивної 

роботи з особами, схильними до вчинення 

правопорушень. 

16 8 8 
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загальноправових 

дисциплін 
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Заняття проводить 

1.11. Превентивна діяльність дільничного 

офіцера поліції. Правова основа, завдання 
діяльності дільничного офіцера поліції щодо 
здійснення загальної та індивідуальної 
профілактичної роботи. Особливості 
організації та проведення загальної й 
індивідуальної профілактичної роботи 
дільничним офіцером на адміністративні 
дільниці, у тому числі у сільській місцевості. 
Контроль за дотриманням фізичними особами 
спеціальних правил та порядку зберігання і 
використання зброї, спеціальних засобів 
індивідуального захисту та активної оборони, 
боєприпасів до них у сфері забезпечення 
дозвільної системи. 

12 6 6 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

1.12. Робота дільничного офіцера поліції з 

підобліковими особами. Індивідуально-
профілактична робота дільничного офіцера з 
особами, які схильні до вчинення  
правопорушень та перебувають на 
профілактичних обліках у поліції. Форми 
індивідуально-профілактичного впливу на 
підоблікових осіб. Методи одержання даних 
дільничним офіцером поліції про причини та 
умови, які сприяють вчиненню правопорушень 
на адміністративній дільниці особами, які 
перебувають на профілактичних обліках у 
поліції. Індивідуально-профілактична робота 
дільничного офіцера з особами, які формально 
підпадають під адміністративний нагляд. 
Порядок встановлення адміністративного 
нагляду, ведення відповідної контрольно-
наглядової справи. Індивідуально-
профілактична робота дільничного офіцера з 
особами звільненими з місць позбавлення волі, 
які відбували покарання за умисний злочин і в 
яких судимість не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку. Індивідуально 
- профілактична робота дільничного офіцера з 
особами засудженими за вчинення злочинів, 
виконання вироку щодо яких не пов'язано із 
позбавленням волі. Особливості індивідуально-
профілактичної роботи дільничного офіцера з 
особами, які перебувають на профілактичному 
обліку підрозділів поліції  за вчинення  
насильства в сім’ї.  

24 12 12 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 
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Заняття проводить 

1.13. Робота працівника поліції щодо захисту 

прав та законних інтересів дітей. Права та 
обов’язки поліцейського щодо роботи з дітьми. 
Здійснення профілактики адміністративних і 
кримінальних правопорушень серед дітей та 
вжиття заходів щодо недопущення скоєння 
повторних злочинів у підлітковому середовищі. 
Проведення заходів загальної та індивідуальної 
профілактики з підлітками, які перебувають у 
конфлікті з законом. Проведення заходів 
загальної та індивідуальної профілактики з 
повнолітніми особами, батьками, опікунами та 
іншими категоріями дітей, які втягують дітей у 
злочинну діяльність. Заходи поліцейського 
піклування щодо неповнолітніх. Виявлення та 
припинення фактів учинення насильства та 
жорстокого поводження щодо дітей. 
Проведення опитування та допиту дитини, 
застосування методики «Зелена кімната». 
Поміщення дітей у спеціальні установи . для 
дітей. Вікові особливості комунікації з дітьми 
та підлітками. Алгоритм розшуку дітей, які 
зникли безвісти. Першочергові заходи з 
установлення місцезнаходження дитини. 
Робота з наркозалежними дітьми.  

22 11 11 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

2. Професійно-практична підготовка 18 4 14  

2.1. Практикум організації роботи 

дільничного офіцера поліції на 

закріпленій дільниці обслуговування 
18 4 14 

Викладач циклу 

загальноправових 

дисциплін 

 
УСЬОГО ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ 

ЧАСТИНИ 
260 115 145  

 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

   

1. Підсумковий контроль (комплексний 

іспит) 6  6  

 Консультації 
6  6  

 Резерв часу 
4  4  

 Загальний фонд навчального часу (без 
резерву часу) 

728 269 459  
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Ш. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

І.  НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

І. Загальнопрофесійна підготовка 
 

Дисципліна 1.1. Основи конституційного права. Верховенство права 
 

ТЕМА 1.1.1. Конституція України – основний закон держави. 

Верховенство права 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

засади національно-державного устрою України, Конституцію України, її 

властивості та характеристики, основні види та класифікації, а також розуміння 

верховенства права. 

Виховна мета: полягає у сприянні наукового світогляду, моральних, 

естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу та поваги до 

Конституції і законів України; формування розуміння та поваги до принципу 

верховенства права, сприяння формуванню вмінь й навичок використання норм 

Конституції України та інших законодавчих актів у професійній діяльності. 

Розвиваюча мета: допомагає розвивати інтелектуальні здібності, 

мовлення, пам‘ять, увагу, уявлення та мислення. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: професійна етика; толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських; ефективна комунікація. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття, сутність та функції Конституції України 

2. Властивості Конституції України 

3. Види конституцій 

4. Верховенство права – основоположний принцип діяльності держави 

та державних органів 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Президент України подав до Верховної Ради України законопроект про 

внесення змін до Конституції України. Через 30 днів з моменту його реєстрації 

в апараті парламенту, Конституційним Судом України було підготовлено 
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висновок, що даний законопроект відповідає вимогам ст.ст. 157 і 158 

Конституції України. Згодом під час обговорення його положень, народні 

депутати України внесли до законопроекту низку змін. 

Завдання: Як Ви вважаєте, чи потрібний новий висновок Конституційного 

Суду України щодо відповідності цього законопроекту? Чи варто 

продовжувати його обговорення з наступним попереднім схваленням? 
 

Ситуація 2 

Відповідно до ст.160 Конституції України, вона набула чинності з дня її 

прийняття – 28 червня 1996 року. Утім офіційно Конституція України вперше 

була оприлюднена лише 13 липня 1996 року, коли її текст було опубліковано у 

газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Тобто Конституція України 

була введена в дію до її офіційного опублікування. 

Завдання: Як Ви вважаєте, чи не суперечить процедура прийняття та 

введення у дію Конституції України ч.5 ст.94 Конституції України, згідно якої 

закон набирає чинності не раніше дня його опублікування? 
 

Контрольні питання: 
1. Поняття «конституція» у формально-юридичному значенні. 

2. Дія конституції в часі. 

3. Дія конституції в просторі. 

4. Дія конституції за колом осіб. 

5. Види конституцій за державним режимом. 

6. Види конституцій за порядком внесення змін і доповнень. 

7. Види конституцій за способом прийняття.  

8. Структура сучасних конституцій. 

9. Поняття верховенства права. 

10. Вимоги щодо забезпечення принципу верховенства права. 

 

Література: 

[1, 43, 83, 92, 98, 104, 248, 257, 419, 479, 481, 561, 587, 629, 640] 

 

 

ТЕМА 1.1.2. Засади конституційного ладу 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

основні засади конституційного ладу України. 

Виховна мета: сформувати повагу до основних засад конституційного 

ладу України, розуміння верховенства права, сприяти формуванню вмінь та 

навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами 
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знання в практичній діяльності під час організації роботи уповноважених 

підрозділів. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, пам'ять, увагу, 

уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність 

керівника у здійсненні організації діяльності підпорядкованого підрозділу, що 

уповноважений проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: професійна етика; толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських; ефективна комунікація. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 
1. Конституційний лад і його співвідношення з суспільним і державним 

ладом. 

2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий 

інститут 

3. Народний суверенітет та його співвідношення із національним та 

державним суверенітетом. Форми народовладдя в Україні. 

4. Форма правління та форма державного устрою України згідно 

Конституції 1996 р. 

5. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава.  

6. Захист конституційного ладу України. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Конституційне закріплення засад конституційного ладу України. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Розгляд конституційних положень щодо суспільного та державного 

ладу в Україні. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Конституція - основний закон держави, що приймається, змінюється і 

скасовується в особливому порядку, який визначає суспільний і державний 

устрій, порядок і принципи утворення представників органів влади, виборчу 

систему, права й обов'язки громадян. Правова держава - форма організації 

державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому 

закону. Конституційний лад - це встановлений Основним Законом порядок 

організації і функціонування інститутів держави і суспільства, система 

суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються 

законами, прийнятими відповідно до Конституції. 
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Завдання: Встановіть співвідношення між поняттями Конституція, 

конституційна держава та конституційний лад. Як співвідносяться поняття 

конституційний лад та конституціоналізм? Які категорії є для них спільними 

(об’єднуючими)? 

 

Ситуація 2 

Відповідно до Законів України, надзвичайний стан - це особливий 

правовий режим, який може тимчасово вводиться в Україні чи в окремих її 

місцевостях під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або 

природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що зумовили чи 

можуть зумовити людські та матеріальні втрати, створюють загрозу життю й 

здоров’ю громадян, або під час спроби захоплення державної влади чи зміни 

конституційного ладу шляхом насильства й передбачає надання відповідним 

органам влади, військовому командуванню та органам місцевого 

самоврядування відповідно до Закону України “Про правовий режим 

надзвичайного стану” повноважень, необхідних для відтворення загрози й 

забезпечення безпеки та здоров’я громадян, нормального функціонування 

національної економіки, органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, 

обумовлене загрозою, обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод 

людини й громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень. Воєнний стан  — це особливий правовий 

режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі 

збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, 

її територіальній цілісності. Воєнний стан передбачає надання відповідним 

органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та 

забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 

обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. 

Завдання: Проаналізувавши заборони та обмеження в умовах 

надзвичайного та воєнного стану визначте, дія яких Законів України може бути 

призупинена у випадку введення цих станів. 

 

Ситуація 3 

Норми Конституції закріплюють положення щодо народного та 

державного суверенітету. Народний суверенітет - це принцип, згідно з яким 

народу належить вся суверенна повнота влади на території країни, право 

самому вирішувати свою долю - безпосередньо чи через представницькі органи, 

брати участь у реалізації політики своєї держави, контролювати діяльність 

органів державної влади. Державний суверенітет - верховенство держави на 

своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство 

держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка 

визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також 

підлеглість цій владі всього населення території. Незалежність держави в 
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міжнародних відносинах - це її не підпорядкованість будь-якій зовнішній владі, 

владі інших держав. 

Завдання: Які суб’єкти конституційно-правових відносин є носіями цих 

видів суверенітету? Як ці види суверенітету співвідносяться із національним 

суверенітетом? Хто є його носієм? Чи є нація суб’єктом конституційно-

правових відносин після реалізації права на самовизначення? 

 

Ситуація 4 

На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню системи 

організації державної влади, народний депутат З. наголосив: що оскільки у ст. 6 

Конституції України закріплено, що державна влада здійснюється на засадах її 

поділу на законодавчу, виконавчу і судову (а це положення відносять до основ 

конституційного ладу), то існування в Україні інших органів державної влади 

Основний Закон не передбачає. Саме тому з метою забезпечення стабільності 

конституційного ладу України необхідно терміново ліквідувати всі державні 

органи, які не належать до жодної з гілок державної влади, передбачених ст. 6, 

передавши їх владні повноваження легітимним органам. 

Завдання: Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата. Про які 

органи влади може йти мова? 

 

Ситуація 5 

Визначте згідно з Конституцією України... 

Завдання: заповніть таблицю 

За формою державного устрою Україна є…   

Найвищою соціальною цінністю в Україні 

визнаються... 

  

За формою державного правління Україна є...   

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 

в Україні є... 

  

Право визначати і змінювати конституційний 

лад в Україні належить... 

  

Державна влада в Україні здійснюється на 

засадах... 

  

Норми Конституції України є нормами...   

Суспільне життя в Україні ґрунтується на 

засадах... 

  

Правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений... 

  

Державними символами України є...   
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Контрольні питання: 
1. Форма держави згідно Конституції України. 

2. Захист конституційного ладу України. 

3. Форма правління в Україні. 

4. Гуманістичні та демократичні засади конституційного ладу.. 

5. «Декларацію про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 

року. 

6. «Акт проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року. 

7. Принципи конституційного ладу України. 

8. Закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції 

України та їх характеристика. 

9. Народний,  національний та державний суверенітет. 

10. Характеристика конституційних засад організації державної влади в 

Україні. 

11. Характеристика державних символів України, аналіз їх функцій. 

 

Література: 

[1, 309, 348, 385, 422, 447, 409, 560, 564, 577, 578, 606, 613, 614, 615] 

 

 

ТЕМА 1.1.3. Конституційна система органів державної влади 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної проблематики, а також систематизованих стійких знань щодо 

сучасної системи органів державної влади та особливостями механізму 

здійснення державної влади в Україні. 

Виховна мета: сприяння вихованню поваги до цінностей закріплених 

Конституцією України, до прав та свобод людини, до держави в цілому та 

різних інститутів влади зокрема; формування світогляду, моральних, 

естетичних та інших якостей особистості; виховання колективу. 

Розвивальна мета: підвищення рівня правової культури та сприяння 

розвитку навиків: роботи з чинним законодавством України; аналізу системи 

органів державної влади; формулювання основних категорій; робити власні 

висновки (узагальнення) щодо питань (проблем) теми навчальної дисципліни. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: професійна етика; толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських; ефективна комунікація. 
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Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Конституційні засади організації державної влади. Державний 

механізм України. 

2. Державний апарат України. Поняття та ознаки органу державної 

влади України.  

3. Конституційна система органів державної влади України.  

4. Принципи організації і діяльності державних органів України.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Конституційна система органів державної влади. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Згідно ст. 76 Конституції України конституційний склад Верховної Ради 

України – 450 народних депутатів України. За результатами позачергових 

парламентських виборів Центральною виборчою комісією офіційно було 

оголошено про обрання 327 народних депутатів.  

Завдання: Дайте юридичний аналіз даної ситуації. Чи може Верховна 

Рада України здійснювати свої повноваження, якщо не обрано весь її 

конституційний склад? 

 

Ситуація 2 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що суперечить 

Конституції. Верховна Рада скасувала постанову як неконституційну. 

Завдання: Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Який орган має 

право вирішувати це питання? 

 

Ситуація 3 

Районна державна адміністрація визнала таким, що не має юридичної 

сили рішення місцевого референдуму села «А» про дострокове припинення 

повноважень членів та голови відповідної сільської ради. 

Завдання: Чи правомірні дії адміністрації (обґрунтуйте)? Які питання 

можуть виноситися на місцевий референдум ? 

 

Ситуація 4 

Згідно Конституції України Конституційний суд України складається з 18 

суддів, які призначаються по шість – Президентом України, Верховною Радою 

України та з’їздом суддів. У зв’язку із значною затримкою скликання з’їзду 

суддів і відповідно неможливості формування повного складу Конституційного 

суду указом Президента України було тимчасово призначено іще шість суддів 

на вакантні місця.  
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Завдання: Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Чи наділений 

глава держави повноваженнями щодо тимчасового призначення суддів 

Конституційного суду України? 

 

Ситуація 5 
Президент України у зв’язку з тяжкою хворобою подав у відставку і, 

відповідно, достроково припинив свої повноваження. Верховною Радою 

України були оголошені дострокові вибори глави держави. На період обрання і 

вступу на пост новообраного Президента України обов’язки глави держави 

були покладені на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України 

призначив всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України.  

Завдання: Здійсніть юридичний аналіз викладеної ситуації. Чи може 

Прем'єр-міністр України тимчасово виконувати повноваження глави держави 

та призначати всеукраїнський референдум? 

 

Контрольні питання: 
1. Поняття органу державної влади. 

2. Ознаки органу державної влади. 

3. Поняття Верховної Ради України. 

4. Який строк повноважень Верховної ради України?. 

5. Хто може бути народним депутатом України? 

6. Яким органом являється Кабінет Міністрів України? 

7. Ким призначається Прем’єр-міністр? 

8. Назвіть центральні органи виконавчої влади в Україні. 

9. Хто призначає голів державних адміністрацій? 

10. Вкажіть сучасну систему судоустрою України. 

11. Назвіть найвищий суд у системі судоустрою України. 

12. Скільки суддів входять до складу Конституційного Суду України? 

13. Хто призначає суддів Конституційного Суду України? 

14. Хто може стати кандидатом у Президенти України? 

15. Хто призначає Генерального прокурора України? 

 

Література: 

[1, 22, 24, 50, 51, 52, 55, 70, 71, 81, 75, 79, 83, 157, 339, 433, 646, 658] 
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Дисципліна 1.2. Забезпечення прав і свобод людини. Свобода від 

катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання. Практика Європейського 

суду з прав людини 
 

ТЕМА 1.2.1. Сучасне розуміння прав і свобод людини та їх 

міжнародно-правові стандарти 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань щодо 

загальноправових цінностей у майбутніх поліцейських у сфері захисту прав і 

свобод людини і громадянина в дусі європейських принципів права. 

Виховна мета: полягає у сприянні наукового світогляду, моральних, 

естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу; формування 

розуміння та поваги до принципу верховенства права, сприяння формуванню 

вмінь та навиків професійної діяльності. 

Розвиваюча мета: допомагає розвивати інтелектуальні здібності, 

мовлення, пам‘ять, увагу, уявлення та мислення. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: професійна етика; толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських; ефективна комунікація. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Права і свободи людини та громадянина: поняття, ознаки, види та їх 

закріплення в Конституції України.  

2. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття та види.  

3. Міжнародні механізми захисту права людини. 
 

План практичного заняття: 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

3. Розгляд практики Європейського суду з прав людини. 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

У результаті наукової систематизації прав людини в історичному огляді 

з’явилася теорія трьох поколінь прав людини. Перше покоління прав людини 

— невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права. Це — право 

громадянина на свободу думки, совісті та віросповідання, на участь у 

здійсненнім державних справ, на рівність перед законом, право на життя, 
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свободу й безпеку особи, право на гласний розгляд справи незалежним і 

неупередженим судом тощо. Особисті та політичні права набули юридичної 

форми спочатку в актах конституційного національного права, а незабаром і в 

актах міжнародного права. Перше покоління прав людини є основою 

індивідуальної свободи і кваліфікується як система негативних прав, що 

зобов’язують державу утримуватися від втручання у сфери, врегульовані цими 

правами. Друге покоління прав людини — поглиблення особистих 

(громадянських) і розвиток соціально-економічних і культурних прав (право на 

працю, відпочинок, соціальне забезпечення тощо). Друге покоління прав є 

системою позитивних прав, оскільки можуть реалізуватися без держави. Третє 

покоління прав людини можна назвати солідарними (колективними), тобто 

правами всього людства — правами людини та правами народів. Це право на 

мир, безпеку, незалежність,на здорове навколишнє середовище, на соціальний і 

економічний розвиток як людини, так і людства в цілому. 

Завдання: Охарактеризуйте становлення четвертого покоління прав 

людини. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

Ситуація 2 

Основоположник доктрини природних невідчужуваних прав людини 

Джон Локк основним правом громадян вважав право на життя, свободу та 

майно. Декларація незалежності США 1776 р. проголосила право на життя, 

свободу і прагнення до щастя. Французька Декларація прав людини і 

громадянина 1789 р. основними назвала право на свободу, власність, безпеку та 

опір пригнобленню. Конституція України 1996 р. у ст. 21 закріпила принцип, 

згідно з яким права і свободи людини визнані невідчужуваними і 

непорушними, а право людини на життя – невід’ємним правом кожної людини 

(ст. 27).  

Завдання: Чи можна всі закріплені в Конституції України права і 

свободи вважати невідчужуваними, непорушними, природними? 

Які, на Вашу думку, права людини і громадянина, крім закріплених у 

Конституції України, є найбільш актуальними для нашої країни в сучасних 

умовах? Своє рішення аргументуйте політичними і юридичними доводами. 

 

Ситуація 3 

Серед основних прав у Конституції України передбачено: право на життя, 

право на свободу об’єднання в політичні партії, право на користування 

об’єктами права власності Українського народу, право на працю, право на 

освіту, право на свободу та особисту недоторканість, право на участь в 

управлінні державними справами, право на страйк, право на результати 

інтелектуальної діяльності, право на вільний вибір місця проживання, право на 

мирні збори та демонстрації, право на підприємницьку діяльність, право на 

відпочинок, право на свободу думки і слова, право на достатній життєвий 

рівень, право на охорону здоров’я, право на безпечне навколишнє середовище 

тощо.  

Завдання: З’ясуйте, які із зазначених прав можуть належати людині, а які 



27 

громадянину. Відповідь обґрунтуйте відповідно до чинної Конституції з 

посиланням на конкретні статті. 

 

Ситуація 4 

Юридичний обов’язок — гарантована законом міра суспільно 

необхідної поведінки особи. Обов’язок нерозривно пов’язаний із правом, тому 

що обов’язок є засобом забезпечення прав. У п. 2 ст. 29 Загальної декларації 

прав людини визначено, що «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 

повинна піддаватися лише таким обмеженням, які встановлено законом 

винятково з метою забезпечення належного визнання й поваги до прав і свобод 

інших та задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку й 

загального добробуту в демократичному суспільстві». Використання людиною 

своїх прав одночасно передбачає її обов’язок захищати ці права — заради себе 

та інших. 

Завдання: З’ясуйте, які обов’язки людини та громадянина закріплені у 

Конституції України. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на статті Основного 

Закону. 

 

Ситуація 5 

Держава, яка знаходиться на Європейському континенті, не ратифікувала 

та не визнала правомочність Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод від 04.11.1950 та Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права ООН  від 16.12.1966 на своїй території. Натомість Основний 

Закон даної держави включав та гарантував весь перелік демократичних прав і 

свобод, що містили означені міжнародні документи. Не зважаючи на це, в 

країні постійно порушуються права і свободи людини і громадянина. Постійно 

відбуваються утиски політично активних громадян, відбувається згортання 

процесів демократизації, активно винищуються інститути громадянського 

суспільства. Група громадян, що потерпали від гонінь з боку держави, зокрема 

у вигляді позбавлення волі, іммігрували і вирішили позиватися до 

Європейського суду з прав людини. 

Завдання:  Чи мають право ці особи позиватися до Європейського суду з 

прав людини, і якою, на Вашу думку, повинна бути позиція суду? 

 

Контрольні питання: 

1. Право людини, свобода людини. 

2. Конституційне закріплення прав і свобод людини та громадянина. 

3. Класифікація прав і свобод людини та громадянина. 

4. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

5. Види міжнародних документів, що містять стандарти з прав людини. 

6. Звернення громадян України за захистом прав людини до міжнародних 

установ після використання національних засобів правового захисту. 

7. Універсальні та регіональні міжнародні акти у сфері прав людини. 

8. Універсальні механізми захисту прав людини. 
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9. Європейська практика забезпечення прав людини та її значення для 

реформування національних правоохоронних органів. 

10. Європейський суд з прав людини. 

 

Література: 

[1, 92, 98, 104, 341, 395, 401, 424, 423, 434, 435, 446, 486, 508, 517, 518, 530, 

563, 565, 572, 574, 573, 586, 587, 604, 655] 

 

 

ТЕМА 1.2.2. Забезпечення основоположних прав людини 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 3 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

основоположні права людини, способи і форми їх забезпечення, а також про 

межі своєї поведінки, з метою уникнення випадків порушення прав людини при 

виконанні своїх повноважень.  

Виховна мета: полягає у сприянні наукового світогляду, моральних, 

естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу; формування 

розуміння та поваги до принципу верховенства права, сприяння формуванню 

вмінь та навиків професійної діяльності. 

Розвиваюча мета: допомагає розвивати інтелектуальні здібності, 

мовлення, пам‘ять, увагу, уявлення та мислення. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: професійна етика; толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських; ефективна комунікація. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Природа основоположних прав людини, їх загальна характеристика.  

2. Зміст права людини на життя та на повагу до її гідності, їх забезпечення. 

3. Природа права людини на свободу та особисту недоторканність. Зміст 

права людини на приватність. Міжнародні та внутрішньодержавні гарантії 

забезпечення реалізації права на свободу та особисту недоторканість та права 

на приватність. 

4. Забезпечення права громадян збиратися мирно, без зброї і проводити 

збори, мітинги, походи і демонстрації. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

3. Розгляд практики Європейського суду з прав людини. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Громадянина К. було затримано за підозрою в організації масових 

безладів та погромів під час мітингу, який було влаштовано на честь свята 

першого травня. З метою отримання від нього свідчень працівники 

територіального управління НП примушували останнього тривалий час стояти з 

широко розставленими ногами, підпираючи руками стіну, позбавляли їжі, води 

та сну, застосовували електричний струм для отримання зізнання.  

Завдання:  Дайте правову оцінку діям правоохоронних органів. Які види 

жорстокого поводження застосовувалися, на Вашу думку, до гр. К.? 

 

Ситуація 2 

Громадянину Н. під час його тримання під вартою у  ІТТ було здійснене 

примусове годування. Медичного висновку щодо необхідності  такого 

годування, ні обов’язкового протоколу цієї процедури не було. При цьому для 

подолання опору затриманого гр. Н. до нього застосовувалися такі 

обмежувальні засоби, як кайданки, роторозширювач, а також гумова трубка, 

призначена для встромляння у стравохід. 

Завдання: Дайте правову оцінку діям правоохоронних органів. Чим 

відрізняється катування від інших форм жорстокого поводження, що 

забороняються Конвенцією? 

 

Ситуація 3 

Громадянин С. перебуваючи під вартою в ІТТ під час досудового 

розслідування скаржився адміністрації установи  на неналежні фізичні умови 

тримання під вартою. А саме:  переповненість камери, в якій  він утримувався 

(особистий простір громадянина С. в камері становив 1-2,5 м2); заявник лише 

раз на тиждень мав змогу приймати душ та прати білизну; тримання заявника у 

таких умовах протягом тривалого часу. Адміністрація ІТТ скарги залишала без 

задоволення, мотивуючи тим,  що умови тримання під вартою відповідають 

діючим нормативам.   

Завдання: Чи є на вашу думку в діях адміністрації ІТТ порушення ст. 28 

Конституції України та ст.. 3. Європейської конвенції з прав людини. Які види 

жорстокого поводження застосовувалися, на Вашу думку, до гр. С.? 

 

Ситуація 4 

Громадянин К. був затриманий працівниками ТУ НП  під час мирної акції 

протесту проти рішення Уряду щодо підвищення цін на опалення, без 

зазначення у складеному протоколі підстав, дати затримання, пояснень 

затриманого тощо. Затримання відбулось 12 листопада 2015 року, а 17 
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листопада громадянин К без пояснення причин було відпущено. Останній 

звернувся до Конституційного суду України із поданням про порушення норми 

статті 29 Конституції України в частині незаконного затримання.  

Завдання:  Дайте правову оцінку діям Національної поліції  та 

громадянина. Як вирішити це питання? Чи є це в компетенції Конституційного 

суду України? 

 

Ситуація 5 

Громадянин Петров В. з метою захисту свого майна встановив на своєму 

подвір’ї камеру відеоспостереження, що працює цілодобово. Його сусід - 

громадянин Черненко О. випадково дізнався, що ця камера здійснює відеозапис 

того, що відбувається на частина i його подвір’я. На прохання Черненко О. 

перевстановити камеру Петров В. відмовився, заявивши, що він не має на меті 

стежити за Черненко, а лише намагається за особистої відсутності у 

помешканню здійснювати нагляд за своїм майном. 

Громадянин Черненко О. вирішив позиватися до суду, вважаючи таку 

вiдеозйомку втручанням у його приватне життя. 

Завдання:  Проаналізуйте з конституційно-правового погляду ситуацію, 

що склалася. Якими правовими аргументами громадянин Черненко О. може 

мотивувати свій позов? Спрогнозуйте, яке рішення може ухвалити суд 

загальної юрисдикції. Відповідь обґрунтуйте юридично і практично. 

 

Ситуація 6 

Листоноша помилково поклала листа, адресованого сусідам, у поштову 

скриньку громадянки М. Незважаючи на те, що громадянка М. прочитала, кому 

адресовано листа, вона його все-таки відкрила, мотивуючи це тим, що можливо 

у листі щось термінове, а сусіди перебувають у закордонному відрядженні. 

Переконавшись, що нічого термінового у листі немає, громадянка М. поклала 

листа у скриньку сусідів.  

Завдання:   Дайте правову оцінку діям громадянки М. 

 

Ситуація 7 

У суботу вночі був пограбований будинок у селі Х., а власник вбитий. 

Сусід викликав поліцію. Коли вона прибула, то побачили, що від будинку тікає 

А., у якого на одязі були плями крові. Як передбачається, він ніс маленький 

телевізор і якісь срібні вироби. Він був затриманий працівниками ГРПП. Коли 

він протестував у машині, дорогою до поліцейської  дільниці, співробітник 

поліції сказав йому, що поліція вважає його грабіжником і саме тому він був 

заарештований. 

А. був поміщений у ІТТ  в поліцейському  відділі рано вранці у неділю. В 

четвер його відвідав адвокат і вони обговорили його справу в камері, у 

присутності наглядача й трьох інших ув’язнених. У п’ятницю вранці його 

доставили до судді, що підтвердив його взяття під варту на підставі того, що він 

підозрюється у скоєнні серйозного злочину. 
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Завдання: Які питання згідно зі  ст. 29 Конституції України та ст. 5  

Європейської конвенції з прав людини виникають у зв’язку із цією ситуацією? 

Чи може бути висунуте кримінальне обвинувачення? 

Чи є розумні підстави для затримання А.? 

Чи одержав А. досить інформації від поліції? 

Як ви розглядаєте те, що адвокат відвідав А. в четвер? 

Чи відповідають умови цієї зустрічі положенням ст. 5? 

Чи був А. «негайно» доставлений до судді? 

Якщо це було «негайно», то чи були підстави для підтвердження рішення 

про тримання під вартою? 

 

Ситуація 8 

Суддею Солом'янського  районного суду м. Києва  за поданням слідчого 
взятий під варту громадянин К., підозрюваний у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 307 КК.( Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів - вчинені повторно або групою осіб). 

Обираючи таку міру запобіжного заходу, суд послався на тяжкість вчиненого 

злочину. Проте суд не надав оцінки тому факту, що громадянин К. мав постійне 

місце проживання, був інвалідом І групи категорії А з ампутацією ніг, а тому 

потребував постійного стороннього догляду. 

Завдання:  Чи дотримані були слідчим і судом вимоги ч.1 ст. 5 

Конвенції? Чи були підстави для обрання менш суворого запобіжного заходу не 

пов’язаного з позбавленням волі? Наведіть відповідні правові позиції 

Європейського Суду з прав людини  відповідно до даної ситуації. 

  

Ситуація 9 

10 січня 2016 року до районного відділу поліції міста Василькова, 

Київської області надійшло повідомлення про вчинення крадіжки 

відеоапаратури з помешкання громадянина П. 14 березня 2016 року слідчим 

районного відділу К., якій вів розслідування по цій справі,  було отримано 

інформацію про можливу причетність до вчиненого злочину громадянина Н. 

Наступного дня оперативні працівники зазначеного відділу затримали 

громадянина Н. за дорученням слідчого К., й доставили його до відділу. Після 

проведення допиту громадянина Н. в якості свідка, слідчий наказав йому 

чекати в коридорі районного відділу й заборонив йти до дому. Через 3 години 

гр. Н. був відпущений додому під письмове зобов’язання з’являтися за 

викликом слідчого. Скарг на дії працівників поліції громадянин Н. не 

висловлював. 

Завдання: Оцініть законність підстав для затримання громадянина Н. 

Чи законними були дії слідчого по відношенню до громадянина Н. під час 

та після проведення допиту? 
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Ситуація 10 

23 березня 2016 року о 1.30 під час патрулювання вулиці наряд поліції 

побачив біля одного з торгових центрів двох чоловіків, які поводилися 

підозріло, постійно оглядалися навкруги, заглядали у вітрину зачиненого 

магазину. Працівники поліції вирішили запросити чоловіків до відділу поліції з 

метою перевірки їх можливої причетності до крадіжок з магазинів, що мали 

місце минулої доби.  

Після доставляння до відділу поліції обидва чоловіки відмовилися 

надавати будь-які свідчення поліції без адвоката. У відповідь на це оперативний 

працівник карного розшуку П. повідомив, що зазначених осіб запросили в 

якості свідків, отже вони не є затриманими, й відповідно не мають права на 

адвоката. Не отримавши жодної інформації, оперативний працівник наказав 

обом чоловікам чекати в коридорі, біля його кабінету. 

Через 2 години обидва доставлені були відпущені до дому без складання 

жодних документів. 

Завдання: Оцініть законність дій працівників поліції (патрульних, 

оперативного працівника). 

Чи мали в даному випадку доставлені до відділу поліції громадяни право 

на адвоката? Якщо так, то з якого моменту, й хто мав його викликати? Якщо ні, 

то чому? 

Чи мали працівники поліції в даному випадку повідомляти близьких 

родичів про факт доставляння цих осіб до відділу поліції. 

 

Ситуація 11 

В межах відкритого кримінального провадження за фактом вчинення 

крадіжки з квартири гр. Н. оперативні працівники отримали інформацію про 

можливу причетність до цього злочину громадянина К., місце проживання 

якого було встановлено. 

Зустрівши громадянина К. біля дому, в якому він мешкав працівники 

поліції запросили його проїхати з ними до відділку поліції для з’ясування 

обставин вчиненого правопорушення, попередивши про застосування приводу 

у разі відмови. 

Прибувши до відділку поліції супроводжуючі працівники поліції відразу 

доставили гр. К. до свого службового кабінету й почали його опитувати. Після 

отримання необхідних свічень гр. К. був відпущений додому під усне 

зобов’язання з’являтися до поліції за першим викликом.   

Завдання: Оцініть законність дій працівників поліції (оперативних 

працівників, чергового по відділку). 

Чи мале місце в даному випадку затримання особи? Якщо так, то яким 

чином воно мало бути зареєстровано?  

Опишіть алгоритм дій працівників поліції відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
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Ситуація 12 

На гарячу лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в підвальному 

приміщенні одного з багатоповерхових будинків група осіб вживають 

наркотичні речовини. Наряд патрульної поліції, який прибув на виклик, 

побачив двох підозрілих осіб, що виходили із зазначеного підвального 

приміщення. Побачивши наряд, вони намагалися втекти, однак були затримані 

та доставлені до районного відділку поліції. Затримані особи виявилися учнями 

9-го класу загальноосвітньої школи.  

Відразу після затримання один з учнів повідомив працівників поліції, що 

він є пацієнтом замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), й перебуває на 

відповідному обліку. Зазначена інформація також була повідомлена 

затриманим черговому по відділку, однак останній зазначив, що вперше чує 

про ЗПТ, й не уповноважений вживати жодних дій з цього приводу. 

Після затримання оперативні працівники районного відділку почали 

опитувати затриманих з приводу обставин їх перебування у вищезгаданому 

підвальному приміщенні. На запитання неповнолітніх про необхідність 

повідомлення їх батьків про затримання, оперативні працівники повідомили, 

що формально вони не є затриманими, жодних процесуальних дій з ними не 

проводиться, їх лише опитують, й відповідно потреби повідомляти батькам про 

їх затримання не має. 

Через три години після затримання неповнолітні були відпущені до дому 

під зобов’язання з’являтися до поліції за першою вимогою. 

Завдання: Оцініть законність дій працівників поліції (патрульних 

поліцейських, оперативних працівників, чергового по відділку). 

Чи мале місце в даному випадку затримання особи?  

Опишіть алгоритм дій працівників поліції відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
 

Контрольні питання: 

1. Характеристика природних прав людини, їх гарантії. 

2. Механізм реалізації та забезпечення дотримання Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р.  

3. Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини. 

4. Різниця в кваліфікації катування, нелюдського поводження та такого 

поводження, що принижує гідність. 

5. Зміст правової категорії «мінімальний рівень жорстокості». 

6. Характеристика поняття «особисте життя», недоторканість 

особистого життя особи. 

7. Зміст права на приватність. 

8. Законні способи обмеження недоторканості особи. 

9. Право на свободу мирних зібрань, його юридичне закріплення. 

10. Принципи свободи мирних зібрань.  
 

Література: 

[1, 21, 33, 42, 43, 46, 49, 92, 98, 104, 248, 257, 419, 479, 481, 510, 629, 640]
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Дисципліна 1.3. Антикорупційне законодавство 
 

ТЕМА 1.3.1. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

антикорупційне законодавство, види їх порушень, а також систематизованих 

стійких знань слухачів про особливості кваліфікації зазначених діянь. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

правової охорони відносин у сфері службової діяльності, а також особливостей 

кваліфікації цих корупційних правопорушень. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння правової 

характеристики корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, мислення щодо розмежування даної категорії правопорушень, навести 

різні точки зору стосовно проблемних питань їх кваліфікації та визначити 

перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому напряму. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, адміністративна діяльність, кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Нормативно-правове забезпечення протидії корупції 

2. Суб’єкти протидії корупції 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час проведення обшуку на одному з державних комбінатів у межах 

кримінального провадження слідчий старший лейтенант поліції Б. в особистих 

інтересах, прагнучи отримати неправомірну вигоду, організував навмисну 

детальну довготривалу перевірку морозильних камер, в яких зберігалася м’ясо-

молочна продукція. Цим самим Б. намагався створити ситуацію, за якої 

керівник комбінату звернувся б до Б. з пропозицією надання йому 

неправомірної вигоди за пришвидшення обшуку, оскільки довготривала 

перевірка зазвичай призводить до псування вантажу через різні причини 

(відключення електроенергії, недодержання санітарних правил тощо). Однак 

керівник комбінату не звернувся до Б. з бажаною для нього пропозицією. 
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Наслідком цього стало спричинення зазначеному вище комбінату матеріальної 

шкоди на суму 200 тис. гривень.  

Завдання. Кваліфікуйте дії Б. та поясність відповідь. 

 

Ситуація 2 
Керівник одного з відділів кримінальної поліції майор Ш. звернувся до 

директора одного з  приватних підприємств із клопотанням (закликом) про 

надання йому неправомірної вигоди за вчинення в інтересах такого підприємця 

відповідних дій з використанням наданої йому влади.  

Завдання. Кваліфікуйте дії Ш. та поясність відповідь. 

 

Ситуація 3 

Дільничний офіцер поліції Н-ського управління поліції капітан поліції Л. 

вчора надав грошові кошти у розмірі 4 тис. доларів США своєму керівнику 

(начальнику дільничних) для того, щоб останній посприяв його просуванню по 

службі, а сьогодні зранку отримав від адвоката підозрюваного 50 тис. гривень 

для того, щоб «розвалити» відповідне кримінальне провадження. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Л. та поясність відповідь. 

 

Ситуація 4 
Заступник керівника патрульної служби м. К-нська М. передав своєму 

племіннику, який ніде не працював, грошові кошти у сумі 1 млн. 200 тис. грн. 

для придбання та реєстрації на ім’я цього родича автомобіля престижної марки 

– Acura TLX. Як з’ясувалося пізніше, М. не зміг підтвердити легітимність  

походження переданих ним грошових коштів, однак фактів отримання ним 

неправомірної вигоди не вдалося встановити і жодних доказів з цього приводу 

не існувало. 

Завдання. Кваліфікуйте дії М. та поясність відповідь. 

 

Ситуація 5 
До Р., який працював водієм заступника Голови Державної фіскальної 

служби України, звернулася громадянка Ф. Під час зустрічі, яка відбулася в 

м. Києві у службовому автомобілі, закріпленому за Р., громадянка Ф. попросила 

його посприяти у працевлаштуванні її сина «на нормальну посаду» в апарат 

Державної фіскальної служби України. Як «подяку» за відповідні дії з його 

боку, вона пообіцяла Р. грошову винагороду в сумі 5000 доларів США. 

Останній погодився з такою пропозицією та повідомив, що максимум через три 

тижні її питання буде вирішено позитивно. При цьому Р. дійсно мав намір 

вчинити відповідні дії по працевлаштуванню сина Ф. Після цього громадяни Р. 

та Ф. домовилися про час зустрічі у майбутньому, скорегували місце і спосіб 

передачі грошей. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Р. та поясність відповідь. 
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Контрольні питання: 

1. Дайте характеристику обмежень щодо одержання неправомірної 

вигоди згідно з Законом України «Про запобігання корупції». 

2. Назвіть встановлені Законом «Про запобігання корупції» заходи 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, що 

поширюються на державних службовців і службовців органів місцевого 

самоврядування  

3. Назвіть та дайте коротку характеристику адміністративним 

стягненням, які застосовуються за порушення, пов’язані  з корупцією. 

4. Визначте статус Національного агентства з питань запобігання 

корупції та його склад. 

5. Охарактеризуйте обмеження щодо використання службових 

повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції»  

6. Дайте характеристику обмежень щодо одержання подарунків згідно з 

Законом України «Про запобігання корупції». 

7. Назвіть вимоги норм Закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  

8. Розкрийте зміст норм, які обмежують спільну роботу близьких осіб 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

9. Опишіть загальні вимоги щодо заповнення декларації відповідно до 

вимог норм Закону України «Про запобігання корупції». 

 

Література: 

[4, 29, 40, 41, 57, 95, 101, 107, 200, 210, 214, 235, 239, 240, 248, 249, 254, 286, 358, 

525, 538, 599, 600] 

 

 

ТЕМА 1.3.2. Корупційні правопорушення 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: з’ясувати правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 

застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень та відповідальність за їх 

вчинення. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

правової охорони відносин у сфері службової діяльності, а також особливостей 

кваліфікації цих корупційних правопорушень. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння правової 

характеристики корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, мислення щодо розмежування даної категорії правопорушень, навести 
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різні точки зору стосовно проблемних питань їх кваліфікації та визначити 

перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому напряму. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, адміністративна діяльність, кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Фінансовий контроль 

2. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства  

3. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. 

Особливості кваліфікації окремих корупційних злочинів. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Поліцейські Сергій та Антон під час чергування, на прохання родичів 

Антона, завантажили до службового автомобіля 20 літрів фарби та 3 мішки 

цементу і завезли до квартири цих родичів для проведення ремонтних робіт. 

Ніякої винагороди Сергію та Антону за це не пропонували і не надавали.  

Чи є підстави для відповідальності Сергія та Антона?  

Які правові наслідки дій поліцейських? 

Чи є підстави для застосування в цій ситуації статті 184-1 КУпАП? 

Чи можна вважати це адміністративне правопорушення, пов’язаним з 

корупцією? 

Чи можна вважати дії поліцейських, як дії в умовах реального конфлікту 

інтересів? Що є реальним конфліктом інтересів? 

Чи є підстави для застосування в цій ситуації статті 172-7 КУпАП ? 

 

Ситуація 2 
Під час проведення НСРД у кримінальному провадженні за ст. 191 ч. 5 

КК України було встановлено факт, що Петрова, працюючи начальником 

юридичного управління КМДА отримала від працівників цього Управління на 

день народження подарунок - мобільний телефон iPhone 6. 

Дайте правову оцінку діям  Петрової. 

Чи підлягає вона притягненню до відповідальності? Якщо так, то до якого 

виду, за яких умов? 
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Які заходи слід вжити при виявленні такого факту? 

Чи вплине на правову оцінку ситуації факт, якщо: 

А) подарунок прийнятий від працівників, які працюють в іншому 

Управлінні та перебувають у дружніх з нею стосунках; 

Б) подарунок прийнято на святкуванні дня народження вдома від 

підлеглих працівників, куди вони були запрошені разом з іншими гостями та 

родичами. 

 

Ситуація 3 
Державний службовець 10 квітня 2016 року придбав мопед Хонда за 

80 000 грн. Про що не було повідомлено НАЗК. 

Крім цього, 1.09, звільняючись із державної служби, під час заповнення 

відповідної декларації він вирішив не вносити до цієї декларації інформацію 

про те, що у власності його дружини є приватний будинок у Тернопільській 

області вартістю 270 000 гривен.  

Які наслідки таких дій і рішень особи?  

Як слід йому вчинити відповідно до законодавства? 
 

Ситуація 4 
Ларіна Р.Р. призначено на посаду керівника Центрального відділення 

поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області (с. Мила) в якому на момент 

призначення дільничним офіцером поліції працював його син Ларін О.Р. Про 

цей факт Ларін Р.Р. не повідомив безпосереднього керівника упродовж трьох 

місяців після призначення на посаду не вжив заходів щодо усунення зазначених 

обставин, щомісячно ініціював перед керівником преміювання сина, розглянув 

6 справ про адміністративні правопорушення, протоколи у яких складено 

Ларіним О.Р., по яких до правопорушників застосовано штраф. 

Чи є в даному випадку обмеження щодо спільної роботи близьких осіб? 

Чи має місце у цьому випадку конфлікт інтересів? Якщо так, то який і за 

яких умов?  

Які є способи вирішення даного конфлікту інтересів?  

Чи є підстави для притягнення Ларіна Р.Р. та Ларіна О.Р. до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією за 

статтею 172-7 КУпАП? 
 

Контрольні питання: 

1. Яких заходів має вжити особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо 

неправомірної вигоди або подарунка. 

2. Розкрийте порядок дій особи, яка виявила у своєму службовому 

приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунок 

3. Що таке корупційний злочин за чинним КК України? 

4. Назвіть типові ознаки корупційного злочину. 
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5. Розмежуйте між собою поняття «зловживання службовим 

становищем» та «використання службового становища». 

6. Дайте кримінально-правову характеристику корупційним злочинам, 

передбаченим ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 (у випадку їх вчинення 

шляхом зловживання службовим становищем), а також передбаченим ст.ст. 

210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368–369-2 КК України. 

7. Які особливості кваліфікації зловживання владою або службовим 

становищем? 

8. У чому полягає специфіка кваліфікації прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою? 

9. Які особливості кваліфікації пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди службовій особі? 
 

Література: 

[4, 29, 40, 41, 57, 95, 101, 107, 200, 210, 214, 235, 239, 240, 248, 249, 254, 286, 358, 

525, 538, 599, 600] 
 

 

Дисципліна 1.4 Професійна етика 
 

ТЕМА 1.4.1. Основи професійної етики та етикету 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: ознайомити з втіленням норм міжнародного та 

вітчизняного законодавства у професійній етиці правоохоронців та основними 

принципами професійної етики і службового етикету; пояснити особливості 

професії поліцейського через завдання професійної етики. 

Виховна мета: сприяти виробленню морально-ціннісних пріоритетів 

професійної діяльності. 

Розвивальна мета: продемонструвати відмінність між професійною 

етикою та професійною мораллю, діловим та службовим етикетом. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

професійної діяльності поліцейського, деонтологія, норми і стандарти 

правоохоронної діяльності. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття та завдання професійної етики.  

2. Дотримання Правил поведінки та професійної етики поліцейського.  

3. Специфіка професійної етики поліцейського. Вираження основних 

принципів і стандартів професійної етики у правоохоронній діяльності. 

4. Сутність і специфіка етичних цінностей та їх втілення у вітчизняному 

законодавстві. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Завдання професійної етики, її роль в формуванні морально-

професійної культури поліцейського. 

2. Робота в групах: дискусійне обговорення проблемних питань. 

3. Розв’язання ситуативних завдань. 

 

Завдання №1. Обговоріть питання:  
1) Яким чином у діяльності поліцейського реалізується принцип 

політичної нейтральності?  

2) Як у поведінці поліцейського можуть проявлятися його високі 

моральні якості? 

3) Чи можна оцінити етику професійної поведінки  поліцейського по 

одному вчинку? 

4) Що, на Вашу думку, включає ставлення до себе як складник 

професійної етики поліцейського? 

 

Завдання №2. Опишіть модель «ідеального» поліцейського ХХІ століття. 

Які якості Вам слід розвивати в собі, виходячи з описаної Вами моделі? 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

? Сформулюйте морально-етичне обґрунтування заборони працівникам 

поліції давати коментарі ЗМІ та надавати, за вимогою, інформацію щодо 

пригод, нещасних випадків, аварій тощо без узгодження з безпосереднім 

керівництвом.  

+ Працівник поліції, котрий знаходиться на місці пригоди, не володіє  

всією інформацією щодо ситуації, яка склалася, і своїми коментарями може 

зашкодити проведенню слідства, озвучити службову таємницю, викликати 

паніку серед населення тощо. 

 

Контрольні питання: 

1. Чому для об’єктом вивчення є професійна етика, а не професійна 

мораль поліцейського? 

2. Чи має поліцейський більше прав, ніж цивільна особа?  

3. Чим визначається честь і гідність особи? 

4. У чому полягає зміст поняття «толерантність»? 

5. Як має поводитися працівник в ситуації морального конфлікту чи 

етичної невизначеності? 

6. Що забезпечує право працівника на громадську довіру, повагу, 

визнання і підтримку громадян? 

7. Яку відповідальність несе працівник за порушення професійно-

етичних принципів і норм?  

8. Чому у професійній діяльності існує заборона на формування 

інтимно-особистісного спілкування? 
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9. Моральний вибір та моральний конфлікт у діяльності правоохоронця. 

10. Морально-професійна деформація в поліції: причини та шляхи 

попередження. 

 

Література: 

[1, 36, 88, 91, 92, 93, 95, 99, 103, 128, 257, 537, 546, 558, 575] 

 

 

ТЕМА 1.4.2. Формування системи цінностей поліцейського 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: ознайомлення з втіленням норм міжнародного та 

вітчизняного законодавства у професійній етиці правоохоронців та основних 

принципах професійної етики та службового етикету. 

Виховна мета: сприяти виробленню морально-ціннісних пріоритетів 

професійної діяльності, а також усвідомленню принципів і цінностей професії 

поліцейського; сформувати моделі поведінки з громадянами, які звертаються до 

поліцейських, на засадах фахової етики. 

Розвивальна мета: продемонструвати відмінність між професійною 

етикою та професійною мораллю, діловим та службовим етикетом. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

професійної діяльності поліцейського, деонтологія, норми і стандарти 

правоохоронної діяльності. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність як 

основні цінності в діяльності поліцейського. 

2. Пріоритет інтересів. Відкритість та прозорість. 

3. Політична нейтральність. Утримання від виконання незаконних 

рішень чи доручень.  

4. Моделі етичної поведінки поліцейського. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вираження основних принципів етики у професійній діяльності 

працівників поліції, ї нормативне закріплення у вітчизняному законодавстві. 

2. Робота в групах: дискусійне обговорення проблемних питань. 

3. Розв’язання ситуативних завдань. 
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Завдання №1. Оберіть один із принципів правил етичної поведінки 

поліцейського і поясніть, як Ви його розумієте: 
1) Служіння державі і суспільству 

2) Гідна поведінка 

3) Доброчесність 

4) Лояльність 

5) Політична нейтральність 

6) Прозорість і підзвітність 

7) Сумлінність 
 

Завдання №2. Опишіть модель «ідеального» поліцейського ХХІ століття. 

Які якості Вам слід розвивати в собі, виходячи з описаної Вами моделі? 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

У неформальному спілкуванні серед колег усе частіше лунає твердження 

про безправність поліції. Водночас при цьому у позаслужбовому спілкуванні 

Ваш знайомий виголошує: «Працівники поліції мають набагато більше прав, 

ніж цивільні». Для проведення виховної роз’яснювальної роботи Вам необхідно 

відповісти на питання: чи має працівник поліції більше прав, ніж цивільна 

особа?  

+ Конституцією України (ст. 24) проголошується рівність конституційних 

прав і свобод громадян і рівність громадян перед законом. У Законі України 

«Про поліцію» права поліції – це професійні повноваження, які діють під час 

виконання службових обов’язків так само, як і певні обмеження (не займатися 

політичною чи комерційною діяльністю тощо), які накладаються на працівника 

під час служби. 
 

Контрольні питання: 

1. Чому для об’єктом вивчення є професійна етика, а не професійна 

мораль поліцейського? 

2. Чи має поліцейський більше прав, ніж цивільна особа?  

3. Чим визначається честь і гідність особи? 

4. У чому полягає зміст поняття «толерантність»? 

5. Як має поводитися працівник в ситуації морального конфлікту чи 

етичної невизначеності? 

6. Що забезпечує право працівника на громадську довіру, повагу, 

визнання і підтримку громадян? 

7. Яку відповідальність несе працівник за порушення професійно-

етичних принципів і норм?  

8. Чому у професійній діяльності існує заборона на формування 

інтимно-особистісного спілкування? 
 

Література: 

[1, 36, 88, 91, 92, 93, 95, 99, 103, 128, 257, 537, 546, 558, 575]
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Дисципліна 1.5 Толерантність та недискримінація в роботі 

поліцейських 
 

ТЕМА 1.5.1. Толерантність. Профілактика упереджень та стереотипів 

у роботі поліцейського 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: надати цілісне наукове уявлення про базові поняття з 

теми, основні вимоги щодо застосування законодавства України в сфері 

розвитку толерантності та протидії дискримінації в роботі дільничних. 

Розвивальна мета: розвивати пізнавальну активність слухачів у процесі 

сприйняття теоретичної інформації, спрямованої на формування культури 

поваги до різноманітності і дотримання принципу недискримінації у щоденній 

роботі дільничних офіцерів поліції, формування відповідального, ініціативного 

ставлення до своїх обов’язків; сприяти розвитку уміння адаптувати 

теоретичний матеріал до вимог практичної діяльності з фаху. 

Виховна мета: сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення 

загальної культури і обізнаності, підводячи слухачів до самостійного 

усвідомлення одержаних висновків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів, 

відеоматеріали, приклади з практичної діяльності правозахисних організацій. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: конституційне право, 

теорія держави та права, адміністративна діяльність, кримінальний процес, 

криміналістика, законодавче та нормативне регулювання діяльності підрозділів 

поліції; права людини; взаємодія поліції та суспільства. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Природа ксенофобії, стереотипи та упередження. Прояви ксенофобії: 

расизм, антисемітизм, ісламофобія та гомофобія  

2. Розмаїття українського суспільства. Статево-віковий, етнічний, 

релігійний та мовний склад населення. 

3. Інклюзивне суспільство. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Толерантність, повага до розмаїття та рівність людей як ключові 

цінності поліцейського в роботі з громадами. 

2. Аналіз практичних ситуацій що містять ознаки стереотипів та 

дискримінації. 
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Практичні завдання: 

Вправа 1. “Факти чи стереотипи” 

Слухачі отримують картки з твердженнями. Навпроти кожного мають 

поставити літеру “Ф” – факт чи “С” – стереотип. 

1. Повні люди - привітні. 

2. В Україні проживає понад 100 національностей. 

3. Більшість сенаторів США – чоловіки. 

4. Аборигени - люди відсталі. 

5. Усі шведи - світловолосі. 

6. Політики - люди безчесні. 

7. Усі українці люблять сало. 

8. Більшість інвалідів не можуть займатися спортом. 

9. Темношкірі більш схильні до занять спортом, ніж до 

інтелектуальної праці. 

10. Хворі на СНІД - люди аморальні. 

11. Усі президенти України - чоловіки старші за 35 років. 

12. Араби - люди імпульсивні. 

13. Християни - люди високих чеснот. 

14. Яблуні цвітуть навесні. 

15. Українські чорноземи - найкращі. 

 

Вправа 2. Проведення методом «Мозковий штурм». 

Стереотипи по-різному впливають на життя суспільства. В більшості 

випадків вони мають нейтральний характер, проте при їх перенесенні від 

конкретної людини на групу людей (соціальну, етнічну, релігійну, расову тощо) 

часто набувають негативного відтінку і стають причиною ряду небезпечних 

суспільних явищ.  

Використовуючи вже відому інформацію, спробуйте з’ясувати причини 

виникнення стереотипів. З обговорення можна зробити висновки про те, що 

причинами виникнення стереотипів є:  відсутність життєвого досвіду; емоційне 

сприйняття та упереджене ставлення; отримана інформація; відсутність 

достатньої кількості фактів. 

 

Вправа 3. «Потяг». Ви сідаєте в потяг, щоб здійснити подорож з Києва 

до Варшави. З Вами в купе будуть їхати ще 3 людини.  З ким з наступних 

пасажирів Ви хочете їхати в одному купе? 

1. Сліпий акордеоніст з Первомайська 

2. 22-річна китаянка, торгує джинсами 

3. Ром з Ірпеня, ніде не працює 

4. Хасидський паломник, який їде з Умані 

5. Греко-католицький священик 

6. Скінхед напідпитку з  Харкова 

7. Будівельник з Глухова, який нелегально працює в Москві 

8. Молода художниця, ВІЛ-інфікована 

9. Біженка з однорічною дитиною на руках  
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10. Відомий хірург-окуліст 

11. Качок з тюремними наколками   

12. Молдавська проститутка 

13. Студент з Могилянки, хоче швидше влаштуватися в західний ВНЗ  і 

не повертатися  

14. Жінка, яка заробляє на життя, перевозячи алкоголь та цигарки за 

кордон  

15. Модний політик 

16. Програміст з плюшевим ведмедиком на рюкзаку  

17. Зірка молодіжного телесеріалу 

18. Грузинський поліцейський 

 

Вправи на виявлення і усвідомлення упереджень, Їх вплив на взаємодію 

людей  

Вправа 1. «Добрий-поганий поліцейський». 

Мета: усвідомити місце стереотипів у професійній діяльності дільничних. 

Завдання: «Розкажіть коротко життєву історію, характери людей, 

яких ви бачите на портреті. Для зручності використовуйте характеристики, 

наведені нижче».   

нав’язливий гордий товариський Зарозумілий 

безхарактерний лицемірний поступливий Дипломатичний 

активний дотепний впертий Єхидний 

агресивний економний винахідливий Хитрий 

жадібний наполегливий темпераментний Запальний 

Педантичний акуратний боягузливий Обережний 

 

Відео до дискусії: психологічні експерименти для вивчення стереотипів та 

групового тиску. 

Прикінцеве обговорення присвячене розгляду позитивних та негативних 

стереотипів та як вони допомагають або заважають у діяльності дільничних.   

Вправа 2. «F-шкала».  

Мета: знайомство з правоавторитарними поглядами як основною 

ксенофобії. 

Завдання: «1. Погляньте на отримане твердження і подумайте, чи згодні 

ви з ним. Якщо «так», то перейдіть у групу «згодних», якщо «ні» – у групу 

«незгодних». 2. Проаналізуйте у малих групах картки з переліком тверджень. 

Класифікуйте твердження авторитарної особистості згідно дев’яти шкал, 

наведених нижче. Чому, на вашу думку, такі погляди  можуть нести загрозу 

упередженого ставлення?».   

1. Консерватизм. Сильна відданість цінностям середнього класу.  

2. Авторитарне підпорядкування. Некритичне прагнення до 

підпорядкування авторитетам, потреба в сильному лідері, раболіпство перед 

державною владою. 

3. Авторитарна агресія. Схильність до засудження, зневажливе 

ставлення і покарання людей, що не поважають традиційні цінності. 
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4. Анти-інтрацепція. Неприйняття всього суб’єктивного, творчого, 

придушення фантазії та уяви, страх прояви справжніх почуттів і втрати 

самоконтролю, знецінення людини і надання особливого значущості 

об’єктивній реальності.   

5. Забобонність і стереотипія. Віра в містичне приречення долі, 

схильність до забобонів, перенесення відповідальності на зовнішні сили, 

ригідність мислення. 

6. «Комплекс влади». Мислення в таких категоріях, як панування – 

підпорядкування, сильний – слабкий, вождь – послідовники; ідентифікація себе 

з образами, що втілюють силу; випинання конвенціоналізованих атрибутів 

власного Я; перебільшення значимості сили і твердості характеру. 

7. Деструктивність і цинізм. Загальна ворожість, очорнення людської 

природи, оцінка ворожості стосовно чужинців як природної.  

8. Проективність. Схильність вірити в те, що світ злий і небезпечний; 

проекція неусвідомлених, інстинктивних імпульсів на зовнішній світ.  

9. Сексуальність. Перебільшена заклопотаність сексуальним життям, як 

своєї, так і чужої. Надмірний інтерес до сексуальних «пригод». 

Відео до дискусії: приклад правоавторитарного політичного лідера.  

Прикінцеве обговорення направлене на усвідомлення того, яку іншу 

позицію можна протиставити авторитарній.  

 

 Опитувальник «Виявлення власної агресії» 

Мета: діагностика рівня власної агресії та пов’язаних з нею рольових 

позицій в сім’ї. 

Завдання: прочитайте твердження в бланку тесту та позначте відповідь 

«так» у разі згоди, та «ні» – у разі незгоди.   

Таблиця 1 
1 Мої стосунки з оточуючими іноді бувають непередбачуваними, 

нестабільними 

так ні 

2 Мені здається, що в мене величезне почуття провини, для якого немає 

підстав 

так ні 

3 Я не люблю усвідомлювати і приймати той факт, що я гніваюся так ні 

4 Іноді я використовую гумор для того, щоб не стикатися віч-на-віч 

зі своїми справжніми почуттями 

так ні 

5 Я часто надмірно критикую себе і оточуючих так ні 

6 Іноді я використовую сарказм як форму гумору так ні 

7 Інколи я відчуваю, що мені хочеться повернутися і помститися 

своїм кривдникам 

так ні 

8 Коли я гніваюся, я виявляю, що роблю те, про що згодом дуже 

Жалкую 

так ні 

9 Зазвичай я не кажу оточуючим про свою кривду або душевний біль так ні 

10 У мене є біль на тілесному рівні, такий як: головний біль, затиснуті м’язи 

шиї, проблеми зі шлунком 

так ні 

11 Мене дуже турбує критика на мою адресу так ні 

12 Іноді я щось вчиняю або спілкуюся таким чином, щоб здаватися 

краще, вище іншої людини, у чомусь її перевершувати 

так ні 

13 Я часто відчуваю себе гірше порівняно з іншими людьми так ні 
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14 Я б хотів прямо сказати людям те, що я про них думаю так ні 

15 Я відчуваю, що мене не люблять і не цінують так ні 

16 Я розчарувався (-лась) у коханні і більше у нього не вірю так ні 

17 Іноді я відчуваю труднощі в тому, щоб контролювати свою вагу 

(як набір ваги, так і її втрату) 

так ні 

18 Часом я відчуваю, що життя дало мені набагато менше, ніж повинно було б так ні 

19 Я вважаю, що в багатьох моїх проблемах винні інші так ні 

20 Багато чого з того гарного, що я роблю, я роблю з почуття боргу так ні 

21 Прокидаючись вранці, я давно не відчуваю почуття бадьорості так ні 

22 Коли мене щось дратує, мені важко заспокоїтися так ні 

23 Мене шалено дратують люди, які роблять по-своєму і не підкоряються мені так ні 

24 Я пережив (-ла) епізод злочинного посягання на моє життя або насильство 

(фізичне або сексуальне) в партнерських відносинах або в дитинстві 

так ні 

25 Я переживаю, якщо все відбувається не так, як я задумав (-ла) так ні 

26 Я вважаю себе залежним у партнерських взаєминах так ні 

27 Люди, які мене добре знають, кажуть, що я впертий (-та) так ні 

28 Іноді про мене говорять, що я схильний (-на) до частих змін настрою так ні 

29 Я часто сперечаюся і не погоджуюся, в основному, з членами своєї 

Родини 

так ні 

30 У мене не складаються стосунки з людьми так ні 

31 Я не можу забути своє минуле так ні 

32 Я постійно відчуваю себе нещасним (-ою) так ні 

33 Я часто лаю себе так ні 

34 Я відчуваю труднощі в успішному вирішенні конфліктів так ні 

35 Мені важко уникати сварок і бійок так ні 

36 Я часто злюся на себе так ні 

37 Я постійно відчуваю розчарування так ні 

38 Я відчуваю пригніченість, безпорадність, роздратованість так ні 

39 Я відкидаю деяких людей за те, хто вони, ким вони є, чим займаються так ні 

40 Мені здається, я не зможу самостійно впоратися зі своїми проблемами так ні 

 

Таблиця 2 

1 Чи були у вас такі випадки, коли Ви застосовували фізичну силу до членів 

Вашої родини? 

так ні 

2 Чи допускаєте Ви можливість прояву сексуального характеру в Вашій 

родині? 

так ні 

3 Чи бували випадки у Вашій сім’ї, коли Ви зверталися до них у словесних 

образах? 

так ні 

4 Чи обмежували Ви членів Вашої родини в грошовому обсязі? так ні 

5 Ви коли-небудь погрожували членам Вашої родини? так ні 

6 Чи примушували Ви до сексуального контакту членів Вашої родини? так ні 

7 Чи соромили Ви когось з членів Вашої родини при сторонніх людях? так ні 

8 Чи позбавляєте Ви членів Вашої родини можливості займатися 

улюбленою справою? 

так ні 

9 Чи траплялися випадки, коли Ви могли дати ляпас або вдарити 

члена Вашої родини? 

так ні 

10 Чи мали Ви схильність залицятись до членів Вашої родини? так ні 

11 Часто Ви принижуєте та ображаєте членів Вашої родини? так ні 

12 Часто Ви забороняєте членам Вашої родини користуватися коштами без 

Вашого відома? 

так ні 

13 Чи траплялися випадки, коли від побиття Вами члени Вашої родини так ні 
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опинялися в лікарні? 

14 Чи є місце у Вашій родині для сексуального насильства? так ні 

15 Часто Ви маніпулюєте членами Вашої родини? так ні 

16 Часто Ви змушуєте членів Вашої родини просити у вас кошти? так ні 

 

Рольові позиції 

Внутрішня агресія Зовнішня агресія 

 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Дуже 

високий 

рівень 

Низький рівень «норма»  «тиран» 

Середній рівень «стриманий» 

Високий рівень «віктим» «агресор» 

Дуже високий рівень 

Прикінцеве обговорення присвячене результатам відповідей, висновкам 

про рольову позицію майбутнього слідчого в ситуаціях сімейного насильства. 

 

Дискусія «Мова ворожнечі. Чи повинна існувати юридична 

відповідальність за прояви мови ворожнечі?» 

Мета: усвідомлення зв’язку «мови ворожнечі» з контекстом 

дискримінації/розпалювання ворожнечі, свободою вираження поглядів та її 

межами, правом громадян на неупереджену інформацію. 

Завдання: «Виберіть твердження, з яким ви згодні. Обґрунтуйте, будь 

ласка, ваш вибір, використовуючи власні аргументи».  

«Ні, не повинна існувати юридична відповідальність за прояви мови 

ворожнечі» 

1. Мова ворожнечі огидна, але це не злочин. Хоча деякі слова є болючими 

та неприємними, це – тільки слова, і біль, якого вони завдають, – зовсім 

невелика ціна, яку варто заплатити за свободу слова. 

2. Те, що є законним, не конче має бути прийнятним чи бажаним. 

Ефективнішим шляхом боротьби з висловлюваннями та ідеями, які засновані на 

ненависті, є свобода самовираження і «мова любові» для просування до того 

суспільства, якого бажають люди. 

3. Закони, що забороняють «мову ворожнечі», будуть справляти ефект 

«заморожування» свободи слова. Якщо у держави буде право карати людей за 

думки, які вони виражають, то перелік того, що підлягає забороні, буде лишень 

розширюватися. Держава повинна мати право контролювати лише те, що 

можуть і чого не можуть робити люди, а не те, що вони говорять чи в що вірять. 

4. Для того, аби закони були ефективними, вони мають бути такими, що 

виконуються. Закони, що забороняють мову ворожнечі, постійно 

примушуватимуть займатися укладанням переліку «дозволених» чи 

«заборонених» висловлювань, що стане марним витрачанням державних сил та 

коштів. 



49 

5. Самовираження може мати подвійне потрактування. Те, що для однієї 

групи є символом ненависті, для іншої є символом солідарності. Держава має 

карати лише за дії, які люди вчиняють щодо одні одних, а не за те, як вони 

виражають себе. 

«Так, повинна існувати юридична відповідальність за прояви мови 

ворожнечі» 

1. Жодна демократична країна не допускає абсолютної свободи 

самовираження. Оголошуючи мову ворожнечі недопустимою, держава 

забезпечує баланс між свободою самовираження та іншими демократичними 

цінностями, такими, як повага і толерантність до багатоманітності. Баланс 

забезпечується через законодавство, яке громадяни у демократичній країні 

завжди можуть змінити. 

2. Покарання за мову ворожнечі забезпечує всім людям у демократичній 

державі рівний захист, допомагаючи не допустити того, аби нерівноправне 

ставлення влади не переросло у відкриту дискримінацію. Коли мова ворожнечі 

спрямована проти слабких чи упосліджених груп, вони страждають не лише від 

самої ненависті, але й від відсутності тієї влади, яку має більшість. 

3. Ідеї ненависті, що прозвучали одного разу, виявляють набагато 

більший вплив, аніж багаторазово повторювані ідеї толерантності. Не варто 

недооцінювати «заморожуючий» вплив мови ворожнечі на інші, більш 

позитивні, форми демократичних висловлювань. 

4. Упродовж усієї історії слова використовувалися для визначення людей 

і груп для переслідування. До того часу, коли громадська думка чи правовий 

процес справлять свій вплив, може бути надто пізно. Закон, за яким за 

використання мови ворожнечі передбачено покарання, переконливо говорить 

про реальні наміри суспільства. 

5. Деякі символи та вирази є неприховано ворожими за характером, не 

маючи при цьому соціально значущого змісту. Подібно до нацистської 

свастики, ці вирази мають єдину мету – викликати почуття страху і залякати 

людей. Така символіка не має жодної корисної мети. Забороняючи їх, 

суспільство нічого не втрачає. 

Відео до дискусії: радикальні субкультури та ксенофобія («Стадіони 

ненависті», BBC).  

Прикінцеве обговорення для усвідомлення зв’язку «мови ворожнечі» з 

контекстом дискримінації/розпалювання ворожнечі, свободою вираження 

поглядів та її межами, правом громадян на неупереджену інформацію. 

 

Вправа 1. «Контент-аналіз статті» 

Мета: розрізнення проявів ксенофобії у ЗМІ та публічних виступах задля 

виховання нетерпимості до будь-яких проявів дискримінації і так званої 

переддискримінаційної поведінки. 

Завдання: «Проаналізуйте у малих групах тексти журналістських 

статей та висловлювань блогерів. Які ключові слова чи словосполучення 

відбивають у повідомленнях мову ворожнечі. З’ясуйте, проти кого спрямовані 

ворожі вислови, які настрої вони можуть породжувати серед читачів. Як 
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можливо переробити текст на нейтральний із збереженням фактичного 

змісту повідомлення? Заповніть, будь ласка, таблицю».  

Факти, наведені в 

повідомлені 

Оціночні судження Враження, що 

виникають від 

прочитаного 

   
 

Вправа 2. Вироблення ефективної моделі збору, аналізу та 

розповсюдження даних про злочини, скоєні на ґрунті, вивчення міжнародного 

досвіду та обмін інформацією щодо реалізації стратегій та законодавчих 

ініціатив у сфері боротьби з расизмом та ксенофобією. 

Прикінцеве обговорення методом «Мікрофон»: «Як майбутній слідчий, я 

повинен / повинна розпізнавати мову ворожнечі, тому що...». 
 

Контрольні питання: 

1. Природа ксенофобії, стереотипи та упередження.  

2. Прояви ксенофобії: расизм, антисемітизм, ісламофобія та гомофобія  

3. Характеристика статево-вікового, етнічного, релігійного та мовного 

складу населення. 

4. Особливості інклюзивного суспільства. 

5. Толерантність, повага до розмаїття та рівність людей як ключові 

цінності поліцейського в роботі з громадами. 
 

Література: 

[285, 304, 327, 317, 352, 375, 442, 529, 568, 569, 584, 667, 668, 669, 675] 
 

 

ТЕМА 1.5.2. Запобігання та протидія дискримінації в Україні 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 3 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з даної 

дисципліни, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

дискримінацію людини, систему запобіжних та протидіючих заходів 

дискримінаційним проявам, поняття гендерної рівності, законодавче 

регулювання запобіганню та протидії дискримінації та міжнародні стандарти у 

даній сфері. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини з урахуванням 

гендерних особливостей людини, розуміння верховенства права, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: юридична психологія, конституційне право, 

права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання):  

1. Нормативно-правове забезпечення та принцип недискримінації. 

2. Поняття та зміст дискримінації. 

3. Пряма дискримінація. 

4. Непряма дискримінація. 

5. Утиск. 

6. Підбурювання до дискримінації. 

7. Пособництво в дискримінації. 

8. Відмова в розумному пристосуванні. 

9. Інші прояви дискримінації:  

  9.1. Віктимізація; 

  9.2. Сегрегація; 

  9.3. Публікація дискримінаційних оголошень/реклами 

(оголошення наміру дискримінувати); 

  9.4. Злочини на ґрунті нетерпимості; 

10. Заходи запобігання та протидії дискримінації. 

11. Поняття гендерної рівності. Рівність прав жінок і чоловіків. Розуміння 

гендерно-обумовленого насильства. Гендерний баланс в роботі поліцейського. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Нормативно-правове забезпечення та принцип недискримінації. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Поняття гендерної рівності. Гендерний баланс в роботі поліцейського. 
 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1. У великій компанії після того, як стало відомо про 

гомосексуальну орієнтацію одного з працівників, він став жертвою 

дискримінації. Директор компанії неодноразово викликав його до себе і 

погрожував знайти підстави для його звільнення, оскільки «такі» працівники 

йому не потрібні. Також і колеги розпочали свою кампанію цькування цього 

працівника – у хід ішло все, починаючи від банального ігнорування, пліток про 

нього та прямих образ до саботування роботи, яку він виконував. Не 

витримавши такого тиску, працівник вирішив звільнитися за власним 

бажанням. 



52 

Завдання: 
1. Визначить вид/види дискримінації, передбачені законом України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р. 

2. Назвіть, які законодавчі принципи недискримінації було порушено в 

даній ситуації (ст. 2 законом України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р.). 

3. Вкажіть, які відносини, передбачені ст. 4 законом України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р., 

було порушено даними суб’єктами та ознаки (протокол 12 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони дискримінації).  

4. Визначить форми і способи дискримінації (пряма, непряма, утиск, 

пособництво та інші), які мали місце в цій ситуації. 

5. Дайте юридичну оцінку та запропонуйте заходи запобігання даного 

виду дискримінації.  

 

Ситуація 2. У місті Н., де мешкає багато мігрантів – вихідців з країн 

Африки та Азії, серед поліцейських під час несення служби по забезпеченню 

публічної безпеки і порядку поширеною є практика затримання представників 

спільнот мігрантів для перевірки документів, особистого огляду та огляду 

речей. Такі інциденти трапляються значимо частіше, ніж відповідні затримання 

та перевірки етнічних українців, а також в більшості випадків у поліцейських 

немає жодних орієнтувань, які б свідчили про те, що певне правопорушення 

могло бути скоєне представником африканської або азійської спільноти. 

Завдання: 

1. Визначить вид/види дискримінації, передбачені законом України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 

2014 р. 

2. Назвіть, які законодавчі принципи недискримінації було порушено в 

даній ситуації (ст. 2 законом України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р.). 

3. Вкажіть, які відносини, передбачені ст. 4 законом України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р., 

було порушено даними суб’єктами та ознаки (протокол 12 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони дискримінації).  

4. Визначить форми і способи дискримінації (пряма, непряма, утиск, 

пособництво та інші), які мали місце в цій ситуації. 

5. Дайте юридичну оцінку та запропонуйте заходи запобігання даного 

виду дискримінації.  
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Ситуація 3. На території селища Ч., в якому проживає значна ромська 

громада, є дві школи – одна в центрі села, а інша, стара, – на околиці. 

Традиційно склалося, що школи були сегреговані. У школі на околиці, яка не 

могла похвалитися, ані рівнем підготовки вчителів, ані забезпеченістю 

навчально-методичними матеріалами, навчалися винятково ромські діти; у 

школі в центрі села – винятково українці. Будь-які спроби ромських батьків, які 

прагнули до кращої освіти для своїх дітей, перевести їх до школи в центрі, 

наштовхувалися на спротив батьків – українців. Останні влаштовували акції 

протесту, чинили тиск на адміністрацію школи, погрожували забрати своїх 

дітей і перевести їх до інших шкіл, скаржилися до державних органів, тощо. 

Завдання: 

1. Визначить вид/види дискримінації, передбачені законом України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 

2014 р. 

2. Назвіть, які законодавчі принципи недискримінації було порушено в 

даній ситуації (ст. 2 законом України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р.). 

3. Вкажіть, які відносини, передбачені ст. 4 законом України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р., 

було порушено даними суб’єктами та ознаки (протокол 12 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони дискримінації).  

4. Визначить форми і способи дискримінації (пряма, непряма, утиск, 

пособництво та інші), які мали місце в цій ситуації. 

5. Дайте юридичну оцінку та запропонуйте заходи запобігання даного 

виду дискримінації.  

 

Ситуація 4 Після російської анексії АР Крим до області В. переїхало 

багато кримських татар – салафітів. Послідовники салафізму є 

ультраконсервативними, виступають проти внесення в іслам елементів 

світського суспільства та інших релігій, а відповідно проживають доволі 

закритою спільнотою, відсторонено від інших. Відповідно, багато ініціатив 

місцевих мешканців, у своїй більшості необізнаних з постулатами салафізму та 

особливостями життя цієї кримськотатарської громаді, які мають на меті 

допомогти громаді інтегруватися, наштовхуються на неприйняття з її боку. Це, 

у свою чергу, посилює рівень недовіри між громадами, призводить до 

конфліктних інцидентів. 

Завдання: 

1. Визначить вид/види дискримінації, передбачені законом України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 

2014 р. 

2. Назвіть, які законодавчі принципи недискримінації було порушено в 

даній ситуації (ст. 2 законом України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р.). 

3. Вкажіть, які відносини, передбачені ст. 4 законом України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 2013 р., із змінам – 2014 р., 
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було порушено даними суб’єктами та ознаки (протокол 12 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони дискримінації).  

4. Визначить форми і способи дискримінації (пряма, непряма, утиск, 

пособництво та інші), які мали місце в цій ситуації. 

5. Дайте юридичну оцінку та запропонуйте заходи запобігання даного 

виду дискримінації.  

Вправи: 

Вправа 1. Визначення форм дискримінації. 

Розглянемо найбільш важливі елементи, які допоможуть нам встановити 

чи мала місце пряма дискримінація в тій чи іншій ситуації.  

1. Чи має особа, яка скаржиться на дискримінацію, певну ознаку, за 

якою заборонена дискримінація?  

2. Якщо встановлено, що особа чи група осіб мають ознаку, за якою 

заборонена дискримінація, потрібно встановити, чи була саме ця захищена 

ознака причиною відмінності у поводженні, яка призвела до порушення прав.  

3. Оскільки пряма дискримінація є «менш прихильним ставленням [...] в 

аналогічній ситуації», то її встановлення завжди вимагає проведення 

порівняння між особою або групою осіб, які, як передбачається, через свою 

певну ознаку зазнали менш прихильного ставлення, та іншою особою або 

групою осіб, які такого ставлення не зазнали або не могли б зазнати у зв’язку з 

тим, що їхня відповідна ознака є відмінною. При цьому треба зазначити, що від 

коректного вибору компаратора (тієї особи або групи осіб, з якою проводиться 

порівняння) у значній мірі залежить результат справи.  

4. Наявність наміру (умислу) в особи, яка створила ситуацію різного, 

менш прихильного ставлення, чим обмежила інших осіб у визнанні, реалізації 

або користуванні тим чи іншим правом, для встановлення факту прямої 

дискримінації не має значення. Саме тому Законом пряма дискримінація 

визначається як «ситуація», оскільки, серед іншого, вона може виникати й у 

результаті певних рішень, дій або бездіяльності, дискримінаційність яких не 

була ціллю та могла навіть не передбачатися. 

Важливо також звернути увагу на те, що прямою дискримінацією 

вважається не лише різне поводження з особами або групами осіб, які 

знаходяться в аналогічній ситуації, але й його дзеркальна протилежність – 

однакове поводження з особами або групами осіб, які знаходяться в суттєво 

різних ситуаціях. Також важливо звернути увагу на те, що пряму 

дискримінацію може становити не тільки дія, але й бездіяльність.  

 

Яка з форм дискримінації розглядається в наступних прикладах? 

Відповідь обґрунтуйте.  
Приклад 1. Організація лікарів «Платформа життя», яка виступає проти 

легалізації абортів, вирішила провести демонстрацію в місті Х та направила 

відповідне повідомлення до місцевого органу самоврядування. Місцева влада 

погодила проведення демонстрації та направила поліцейських, які мали 

розміститися вздовж усього маршруту руху демонстрантів. Перед початком 

ходи організатори повідомили поліцейських про зміну маршруту, на що 
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отримали відповідь, що в такому випадку це значно ускладнить забезпечення 

охорони та вжиття заходів безпеки. Після початку заходу ходу було зірвано 

опонентами, які жбурляли в демонстрантів яйця та шматки землі, викрикували 

погрози та образи. Патрульна служба не здійснювала ніяких дій аж до моменту, 

поки не виникла загроза фізичного насилля. Співробітники МВС розділили 

демонстрантів кордоном. Через деякий час організація лікарів вдруге 

спробувала провести демонстрацію, але знову зіштовхнулась із контр-

демонстрацією. У цьому випадку патрульна служба не вживала жодних заходів 

для захисту демонстрантів. 

Приклад 2. Ольга хотіла винайняти квартиру та знайшла відповідне 

оголошення, домовилась про зустріч із власником. Коли вони зустрілися, 

власник квартири почав розпитувати про те, звідки Ольга. Коли він дізнався, 

що вона нещодавно переїхала з Донбасу, одразу сказав: «Я не здаватиму 

квартиру таким людям як Ви! Я не довіряю переселенцям». 

Приклад 3. Законодавством землі Гессен (Німеччина) передбачено, що всі 

претенденти на посади державної служби повинні пройти обов’язкові державні 

курси з правової підготовки. Пріоритет при відборі слухачів курсів віддається 

особам, які пройшли військову або цивільну службу. При цьому обов’язковому 

призову на строкову службу в збройних силах та, як альтернативу, цивільну 

службу підлягають лише чоловіки. 

Приклад 4. У відділку почав працювати новий співробітник. Інші 

поліцейські вирішили, що він гей та почали коментувати кожен його крок та 

постійно жартувати з приводу його сексуальної орієнтації.  

Приклад 5. Співробітники дізнаються про ВІЛ-позитивний статус одного 

з колег та починають писати заяви до керівництва про його звільнення, адже 

ВІЛ-позитивний статус цього колеги на їх думку загрожує їх безпеці та 

здоров’ю. 

 

Вправа 2. Визначте, за якими ознаками можна кваліфікувати утиск? 

 словесних образ, коментарів або натяків, спрямованих на 

приниження гідності людини через, наприклад, її колір шкіри, етнічну 

приналежність, стать, інвалідність, сексуальну орієнтацію тощо; 

 образливих сексистських, гомофобних, антисемітських тощо 

жартів, анекдотів, кипнів; 

 публічного (зокрема в межах спільного робочого простору) 

поширення сексистських, ксенофобних, гомофобних та інших друкованих або 

графічних матеріалів (постерів, листівок, брошур і т. д.); 

 образливих жестів сексистського або ксенофобного характеру; 

 ігнорування, ізоляції або сегрегації через стать, етнічну належність, 

сексуальну орієнтацію тощо; 

 актів фізичної агресії та насильства. 

 

Вправа 3. Як ідентифікувати підбурювання до дискримінації? 
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Вправа 4. Дайте правову характеристику дій поліцейського в наступному 

прикладі. 

Поліцейський неодноразово підбурював своїх колег до дискримінаційних 

дій стосовно мігрантів, зокрема «осіб кавказької національності» та «всіляких 

там чорних». Відповідно до свідчень колег, він часто казав, що «хороший чурка 

– мертвий чурка», а про затриманих мігрантів, що  «їх треба мочити доти, поки 

вони не зізнаються, бо інакше роботу свою ви добре не зробите». 

Прикінцеве обговорення методом «Мікрофон»: «Як майбутній слідчий, я 

повинен / повинна розпізнавати, запобігати та протидіяти дискримінації, 

тому що...». 

 

Аналіз практичних ситуацій що містять ознаки дискримінації в роботі 

поліцейського. 

Вправа 1. Моя ідентичність. Цілі: взнати себе краще, усвідомити 

приналежність до груп ідентичності, визначення ідентичності та її елементів, 

бути толерантним і відкритим до інших.  

Вправа 2. Перегляд і обговорення сюжету «Працівники правоохоронних 

органів і іноземці» http://www.tolerspace.org.ua/ua/projects/free2choose/ 

Вправа 3. Нормативно-правовий аналіз Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, що містить ряд положень, які 

мають безпосереднє відношення до етнічного профайлінгу, Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (ст.14), Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права (ст.26) й ін. 

Вправа 4. Визначення особливостей комунікації/поведінки слідчого в 

сучасному мультикультуральному суспільстві. 

Вправа 5. Аналіз заходів щодо імплементації в Україні Програми для 

працівників правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами на ґрунті 

ненависті (Програма LEOP) у рамках співпраці МВС з Бюро демократичних 

інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у сфері протидії злочинам, скоєним 

на ґрунті ненависті.  

Вправа 6. Переваги ґендерно-чутливого підходу в роботі дільничних. 

Вступна вправа до теми дає можливість побачити загальну готовність 

групи до обговорення, ціннісні орієнтації з цієї теми. Важливо, щоб дискусія не 

була переведена у радикалізоване русло і мала урівноважений характер. 

Вправа 7. Ґендер та соціальні структури влади 

Важливо визначити, наскільки багатошаровою є особистість кожної 

людини, а також допомогти учасникам усвідомити, як їх погляди впливають на 

інших людей. Учасникам слід допомогти у прийнятті загального підходу до 

прав людини – жодна людина або соціальна група не може вважатися кращою 

або гіршою через їх різноманітні риси; надати поштовх для зміни позицій у 

напрямі більшої толерантності та симпатії. 

Вправа 8. Початкові позиції 

Мета: показати різні початкові позиції та можливості для людей, які 

належать до різних груп; допомогти усвідомити, що існують певні фактори, які 

ускладнюють досягнення успіху у житті. 
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Вправа 9. «Місце у житті» 

Мета: Показати різні початкові позиції та можливості для людей, які 

належать до різних груп; усвідомити, що існують певні фактори, які 

ускладнюють досягнення успіху у житті. 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення дискримінації та розкрийте зміст даного поняття. 

2. Визначте види дискримінації. 

3. Розкрийте поняття та зміст пряма дискримінації. 

4. Визначте що є непряма дискримінація. 

5. Поняття та ознаки утиску. 

6. Охарактеризуйте підбурювання до дискримінації. 

7. Визначте зміст пособництва в дискримінації. 

8. В чому полягає відмова в розумному пристосуванні. 

9. Зазначте інші прояви дискримінації:  віктимізація, 

сегрегація; публікація дискримінаційних оголошень/реклами (оголошення 

наміру дискримінувати); злочини на ґрунті нетерпимості; 

10. Заходи запобігання та протидії дискримінації. 

11. Поняття «дискримінація», її прояви в роботі дільничних. 

12. Захисні ознаки, за якими заборонена дискримінація. 

13. Зміст принципу недискримінації, встановленого статтею 2 Закону 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». 

14. Підбурювання до дискримінації. 

15. Нормативно-правове забезпечення запобігання та протидії 

дискримінації в Україні. 

16. Помилки в розумінні та запровадженні ґендерного-чутливого підходу. 

17. Відповідь на ґендерно-обумовлене насильство (насильство у сім’ї, 

зґвалтування, торгівля людьми). 

18. Участь чоловіків і жінок в роботі дільничних офіцерів поліції. 

19. Запобігання сексуальним домаганням. 

20. Стратегії поліцейських щодо ґендерно-обумовленого насильства.  

21. Попередження злочинів на ґрунті ненависті. 

22. Поняття кримінального та поведінкового профайлінгу. 

23. Етнічний профайлінг як різновид расової дискримінації, його прояви в 

роботі поліцейського. 

24. Протидія практиці етнічного профайлінгу. 

 

Література: 

[1, 4, 8, 14, 15, 21, 29, 33, 36, 42, 43, 46, 49, 92, 97, 102, 104, 105, 300, 320, 317, 327, 

334, 376, 375, 497, 492, 529, 568, 569, 651, 644, 669, 675] 
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Дисципліна 1.6. Ефективна комунікація 
 

ТЕМА 1.6.1. Сутність офіційного спілкування та його складові. 

Методи проведення опитування 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, сформувати у 

слухачів розуміння важливості удосконалення вмінь професійного спілкування 

дільничних офіцерів поліції, сформувати необхідні навички спілкування 

відповідно до завдань правоохоронної діяльності. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності використовувати набуті знання про психологічні 

закономірності комунікації у професійній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності сприймання, розуміння 

співрозмовника, організації ефективної взаємодії у комунікативній діяльності 

дільничних офіцерів поліції, що сприятиме більш ефективному виконанню 

службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Професійна етика. Толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття та особливості ділового спілкування дільничних офіцерів 

поліції. 

2. Стилі та позиції у спілкуванні. 

3. Методи одержання інформації про особу, що становить оперативно-

службовий інтерес. Невербальна комунікація. 

4. Етикетні формули у спілкуванні.  

5. Формування першого враження та встановлення психологічного 

контакту в професійній діяльності. 

   

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Комунікативні компетенції. 

2. Застосування позитивної лексики у професійному спілкуванні. 

3. Застосування знаків уваги в міжособистісному спілкуванні. 

 4. Виконання групових вправ. 

 5. Проведення дискусії.  
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Групові вправи: 

Вправа 1. Знайомство-соціометрія «Місто майстрів».  
Мета: самооцінка компетенцій та визначення цікавих тем курсу.  

Список компетенцій (або нумерація) на аркушах А-4 розвішується в 

різних кутках аудиторії або демонструється на слацді.  

Учасникам пропонується визначити, майстром якої компетенції він є, та 

стати під цей аркуш. Короткі коментарі з груп, як вони розуміють обрані 

компетенції. Потім пропонується визначити, в яке місто учасники хочуть 

поїхати на навчання компетенції.  

Після коментарів фіксується кількість бажаючих за кожним напрямком 

для розуміння особливостей складу групи.  

1. Компетенція взаємодії та обміну інформацією.  

2. Компетенція створення позитивного образу працівника.  

3. Компетенція встановлення довірчих стосунків.  

4. Компетенція управління діалогом.  

5. Компетенція проведення опитувань.  

6. Компетенція впливу на поведінку інших.  

7. Компетенція протидії сторонньому впливу.  

8. Компетенція комунікації в складних ситуаціях.  

 

 Вправа 2. "Лексика, що сприряє позитивному ставленню". 
Мета: навчитися висловлюватися позитивною лексикою.  

Пояснюється різниця між негативною та позитивною лексикою.  

Надається список висловів негативної лексики з пропозицією їх 

переформулювати у позитивні:  

1. Не паліть.  

2. Не ходіть по газонах.  

3. Не перивищуйте швидкість.  

4. Не чиніть опір працівнику поліції.  

5. Не висоловлюйтесь ненормативною лексикою.  

6. Не вживайте алкоголь в громадських місцях.  

7. Не кричіть.  

8. Це не моя справа.  

 

Дискусія «Знаки уваги»  
Мета: навчитися відрізняти знаки уваги, щоб проявляти їх у 

міжособистісному спілкуванні.  

Пояснюється сутність та види за слайдом. В дискусії обговорюються 

знаки уваги. Визначення знаку груповим голосуванням з обговоренням та роз̓ 

ясненням.  

1. Привітання, яке не супровождується поглядом в очі громадянина (0)  

2. Заповнення форм без коментарів власних дій, коли не дивитесь в очі 

громадянина (0)  

3. Ігнорування запитання (0)  

4. Працівник промовляє фразу «Я не розумію про що йде мова» (-)  
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5. Працівник надає пояснення доброзичливо та з використанням 

ввічливих слів (+)  

6. При наближенні громадянина ви не звертаєте на нього увагу та 

продовжуєте займатися власною справою, або говорити по телефону (0)  

7. Обговорення громадянина з 3-ю особою в його присутності (0)  

8. Присвоєння ярликів громадянину. заміст коментування його дій (-)  

9. На всі запити громадянина працівник відповідає монотонне «угу» (0)  

10. Із посмішкою вітаєтесь з громадянином (+)  

11. При заповненні заяви, працівник коментує «У Вас нерозбірливий 

почерк» (-)  

Висновок: Деякі «нульові знаки» сприймаються людьми гірше, ніж 

«негативні» і саме вони провокують конфліктну поведінку!  

 

Контрольні питання: 

1. Цілі ділового спілкування в діяльності дільничних офіцерів поліції. 

2. Особливості ділового спілкування в умовах діяльності дільничних 

офіцерів поліції. 

3. Комунікативні умови спілкування. 

4. Складові елементи процесу спілкування. 

5. Позиції у спілкуванні. 

6. Етикетні формули у спілкуванні. 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

ТЕМА 1.6.2. Вирішення конфліктів та методи протидії маніпуляції 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, сформувати у 

слухачів розуміння психологічного феномену конфлікту, шляхів його 

подолання та методів протидії маніпуляції  в спілкуванні дільничних офіцерів 

поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню готовності застосовувати вміння і 

навички психологічно грамотного управління конфліктом, діагностики та 

нейтралізації маніпуляції. 

Розвивальна мета: розвити здібності дільничних офіцерів поліції у 

комунікативній діяльності, що сприятиме більш ефективному виконанню 

службових обов’язків . 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 
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Міжтематичні зв’язки: Професійна етика. Толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 
 

План лекції: 

1. Поняття маніпуляції та протидія маніпулятивному впливу у 

комунікативній діяльності дільничних офіцерів поліції. 

2. Конфліктна сутність професійної діяльності дільничних офіцерів 

поліції. 

3. Вирішення конфліктів в офіційному спілкуванні. 

4. Психологічна характеристика спілкування в особливих умовах. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. 

2. Алгоритм вирішення конфлікту в роботі дільничних офіцерів поліції. 

3. Тактики вирішення конфлікту у комунікативній діяльності дільничних 

офіцерів поліції. 

4. Тактика спілкування в особливих умовах. Нетипове мовлення 

(потерпілі, діти, які загубилися, особи у зміненому стані свідомості). 

5.Алгоритм спілкування з громадянами під час масових заходів. 

6. Рекомендації щодо спілкування із громадянами, що повернулись із 

зони АТО. 

7. Техніка роботи з «важкими» співрозмовниками. 
 

Групові вправи: 

Вправа1 «Конфлікт і темперамент» 

Учасниками демонструється реакція на конфлікт різних типів 

темпераменту. Дискусія на прикладі карти конфліктів.  
 

Вправа 2 "Подолання бар‘єрів спілкування" 
Мета: Усвідомити прості та точні методи транслювання повідомлення без 

втрат.  

Передавання фрази з 13 слів "по ланцюгу" в 3-х групах для демонстрації 

втрати змісту комунікації. Групи шикуються за естафетним принципом і на 

швидкість передають один одному фразу «на вухо», щоб не чула решта 

учасників групи: Після повідомлення фрази останньому учаснику «ланцюга» 

записується час. В підсумку аналізується зміст повідомлення, висловлений 

останнім учасником перед групою та робляться висновки про причини втрати 

повідомлення: комунікативні, психологічні, фізіологічні.  

В дискусії розглядаються засоби підвищення уваги, пам’яті, швидкісного 

зняття інформації та точного передання інформації.  
 

Вправа 3 "Я – висловлювання", "Умовне погодження", 

«Промовляння почуттів" 
Учасників просять виконувати вправи за запропонованою формою на 

слайді. В порядку черги за списком використати 10 ситуацій маніпуляцій, які 
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надані в учбових матеріалах. Дискусія про форми вирішення групового 

конфлікту. Пояснення сутності, розгляд прикладів.  
 

Вправа 4 "Дорослий-Дорослий" 

Мета: Опанувати навички вербальної комунікації з метою 

безконфліктного спілкування та протидії маніпуляції.  

Переформулювання питань на основі списку маніпуляцій.  

1. Заперечення («Ви помилилися, я такого не робив…)  

2. Посилання до авторитетів («Я зараз передзвоню другу (татові), він 

вам усе пояснить», «Ви що, не впізнали мене? Я шановна людина»);  

3. Аргумент до жадоби («Я вам даю грошей і ми розходимося по-

мирному»)  

4. Аргумент до лестощів («Ви ж зовсім інші, аніж ті менти, ви ж усе 

розумієте»);  

5. Аргумент до жалощів («Я перевищив швидкість, бо згадав, що вдома 

включена праска»);  

6. Зміщення вини на іншого («він перший розпочав…»);  

7. Апеляція до природних інстинктів (активізація проявів 

сексуальності, намагання звабити);  

8. Псевдонауковість висловлювань («Препозиція суб’єктів не 

детермінує каузаторів модальності поведінки»)  

9. Гра у простачка («Я зовсім не знав, що це порушення…»)  

10. Обіцянки («Ви мене відпускаєте, а я обіцяю, що більше ніколи такого 

не вдію»)  

Вправа 5 «Привітання і закінчення розмови», вправа "Вирахуй 

маніпулятора", "Розпізнаємо брехню", вправа «Ситуація затримання 

правопорушника», «Зберігайте спокій, громадяни», «Нейтралізуй 

провокатора», «Взаємодія з колегами під час масових заходів» 

Мета: Опанувати навички візуальної діагностики, вербальної та 

невербальної комунікації в професійній діяльності.  

В групах розробляються учасниками заходи щодо відповідних ситуацій. 

Група поділяється на 2 частини: поліцейські та громадяни для загальної гри. 

Поліцейські вираховують брехню серед свідків громадського заворушення, 

організатора, провокатора та виконавця затримують.  

Пояснення складнощів у спілкуванні феноменологічним принципом (у 

кожної людини свої складнощі).  

Проведення кейсів за вправами «Допоможи дитині», «Розмовляємо зі 

свідком-іноземцем», «Спілкуємося з особою в стані сп‘яніння», «Затримання 

правопорушника», «Взаємодія з колегами під час масових заходів», 

«Спілкування з громадянами під час масових заходів», «Зберігайте спокій, 

громадяни», «Нейтралізуй провокатора».  

Мета: відпрацювання та фіксування навичків щодо діяльності 

оперуповноважених карного розшуку в типових ситуаціях.  

Дискусія з обговорення питань та форм спілкування. 
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Контрольні питання: 

1. Ознаки маніпуляції. 

2. Протидія маніпуляції. 

3. Алгоритм вирішення конфлікту. 

4. Спілкування з громадянами під час масових заходів. 

5. Спілкуванню із громадянами, що повернулись із зони АТО. 

6. Ознаки прихованого конфлікту. 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

ТЕМА 1.6.3. Професійне спілкування та співпраця поліцейських з 

представниками засобів масової інформації та громадськості 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: поглибити знання базових понять з теми: інформаційні 

відносини, журналіст, масова інформація, імідж поліції; сформувати необхідні 

навички побудови висловлювань під час взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

відповідно до завдань професійної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності забезпечення сприятливого клімату у взаємодії з 

населенням і ЗМІ. 

Розвивальна мета: розвинути здібності ведення діалогу у руслі основних 

напрямів взаємодії дільничних офіцерів поліції зі ЗМІ, використання можливостей 

ЗМІ, що сприятиме більш ефективному виконанню службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Професійна етика. Толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Право на доступ до інформації як конституційне право людини. 

2. Основні напрями взаємодії правоохоронних органів зі ЗМІ та громадськістю. 

3. Оцінка доцільності надання інформації 

4. Недопустимість розголошення даних досудового слідства та інформації, що 

становить державну таємницю. 

5. Вимоги етики щодо спілкування зі ЗМІ та громадянами. 

6. Виконання групових вправ. 
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Групові вправи: 

Вправа 1 «Обґрунтування відмови».  

Учасники групи в парах відпрацьовують ситуацію загального 

інформування преси працівником, що не є представником зі зв'язків із 

громадськістю. Рекомендується використання таких формул: «На даний момент 

тривають слідчі дії і говорити про щось зарано, тому давайте дочекаємося офіційного 

коментаря найближчим часом. Наша прес-служба повідомить Вас додатково.». Чи то: 

«Тривають оперативно-розшукові дії, а передчасна інформація може цьому 

зашкодити. Давайте дочекаємося офіційного коментаря найближчим часом. Наша 

прес-служба повідомить Вас додатково.». 

 

Вправа 2 «Мінімальна інформація».  

Учасники групи в парах опановують навички використання можливостей ЗМІ 

завдяки наданню мінімальної інформації. Рекомендується використання такої 

формули: «Можемо повідомити, що злочинців було двоє і мають наступні характерні 

ознаки: … Якщо хтось з громадян має інформацію щодо скоєного злочину, чи то 

підозрюваних осіб, просимо звертатися за телефоном … Більш детальну інформацію 

щодо пригоди Ви зможете отримати у нашої прес-служби.». 

 

Вправа 3 «Відповідь на провокацію».  

Учасники групи в парах відтворюють ситуацію настійливих намагань 

співробітників ЗМІ отримати бажану інформацію, пов’язаних із провокативними 

діями. Рекомендовано наголосити на статусі журналіста на місці події, а також 

запропонувати офіційно звернутися з запитом, що гарантовано законодавством. 

Окремо можливо наголосити на відповідальності за розголошення чи то 

перешкоджання слідству. Саме такий підхід покликаний формувати позитивний імідж 

відкритості системи, при цьому не відходячи від службової доцільності.  

 

Вправа 4 «Професійна етика».  

Кожний учасник групи обґрунтовує зміст окремої рекомендації щодо 

дотримання вимог етики спілкування зі ЗМІ та громадянами. Проводиться групове 

обговорення. 

 

Контрольні питання: 

1. Нормативно-правове гарантування права на доступ до інформації. 

2. Основні принципи інформаційних відносин 

3. Напрями взаємодії правоохоронних органів зі ЗМІ. 

4. Недопустимість розголошення даних досудового слідства та інформації, що 

становить державну таємницю. 

5. Можливості використання інформації журналістського розслідування. 

6. Вимоги етики щодо спілкування зі ЗМІ та громадянами. 
 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 
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ТЕМА 1.6.4. Спілкування в особливих умовах. Нетипове спілкування 

(потерпілі, особи при зміненому стані свідомості) 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: поглибити знання базових понять з теми: змінені стани 

свідомості, масова поведінка; сформувати необхідні навички комунікації з 

особами, що перебувають в особливих умовах та змінених станах свідомості 

відповідно до завдань професійної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності обирати з наявного арсеналу адекватну тактику 

взаємодії з різними категоріями громадян. 

Розвивальна мета: розвинути здібності гнучко діяти у ситуаціях 

нетипового спілкування, що сприятиме більш ефективному виконанню 

службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Професійна етика. Толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Психологічно грамотна побудова взаємодії з дієздатним потерпілим. 

2. Загальна характеристика професійної взаємодії з дитиною. 

3. Діагностика змінених станів свідомості та дотримання відповідних 

рекомендацій щодо спілкування. 

4. Способи налагодження контактів з іноземцем. 

5. Специфіка спілкування з колегами та громадянами під час масових заходів. 

6. Рекомендації щодо спілкування із громадянами, що повернулись із 

зони АТО. 

7. Виконання групових вправ. 

 

Групові вправи: 

Вправа 1 «Дієздатний потерпілий».  

Учасники в парах відпрацьовують алгоритм розмови з дієздатним 

потерпілим: 

1) представлення;  

2) запитання «Чим я можу Вам допомогти?», «Чи потрібен лікар?», «Що 

сталося?»;  

3) прояви співчуття, словесної підтримки;  

4) тактовне опитування;  

5) переконання, що буде зроблено усе можливе задля відновлення 

справедливості. 
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Вправа 2 «Розмова з дитиною». 

Учасники групи в мікрогрупах відпрацьовують алгоритм спілкування з 

дитиною, дотримуючись розглянутих на занятті рекомендацій та застосовуючи 

рекомендовані питання: 

1) Як тебе звати? 

2) Ти тут сам? 

3) Ти сюди сам прийшов? 

4) Де твоя мама чи тато? 

5) Ви домовлялись, що ти будеш її тут чекати? 

6) Де Ви домовлялись зустрітись? 

7) Як звати твою маму? Як вона виглядає? 

8) А де ви живете? 

9) Ти знаєш телефон мами? Тата? Друзів чи знайомих.  

 

Вправа 3 «Змінені стани свідомості». 

Учасники відпрацьовують алгоритм розмови з особою при змінених 

станах свідомості: 

1) Встановити, чи може людина розмовляти: «Ви мене чуєте?»; 

2) Попросити повторити за Вами певну фразу, переконатися, що Вас не 

тільки чують, але й розуміють; 

3) Визначити, чи потрібна медична допомога, у разі необхідності 

викликати лікарів; 

4) Якщо особа спроможна говорити (або ж за наявності у неї 

документів), встановити її прізвище, ім’я, місце проживання; 

5) Доповісти керівництву, отримати вказівки з приводу подальших дій; 

6) Спробувати зв’язатися з рідними або близькими особи, повідомити 

про місце її перебування. 

7) Далі діяти за вказівкою керівництва. 

 

Вправа 4. «Іноземець» 

Двоє учасників групи діють за алгоритмом розмови з іноземцем: 

1) Представитися; 

2) Виявляти доброзичливість мімікою; 

3) При зверненні до особи встановити, чи розуміє вона українську або 

іншу слов’янську мову. 

Перейти на мову, зрозумілу іноземцеві. Встановити, чи є поруч хтось, хто 

міг би перекласти суть розмови. 

При наявності доступу до мережі Інтернет можливо використати он-лайн 

перекладачі. Якщо посередника не знайшлося, перейти на мову жестів. 

Використовуйте слова, що можуть мати однакові значення в різних мовах 

(POLICE, HELP, DOCUMENTS, METRO)  та ін. Перевірити документи. За 

потреби доставити особу до райвідділу, викликати перекладача. 

Решта учасників після спостереження висловлюють зауваження, надають 

рекомендації. 
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Контрольні питання: 

1. Алгоритм розмови з дієздатним потерпілим. 

2. Рекомендації щодо спілкування з дитиною. 

3. Алгоритм розмови з особою при змінених станах свідомості. 

4. Алгоритмом розмови з іноземцем. 

5. Особливості спілкування з колегами та громадянами під час масових 

заходів. 

6. Умови ефективного спілкування із громадянами, що повернулись із 

зони АТО. 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

ТЕМА 1.6.5. Вікові особливості спілкування з дітьми 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми: дошкільний вік, 

шкільний вік, підлітковий вік; сформувати у слухачів розуміння важливості 

удосконалення вмінь професійного спілкування дільничних офіцерів поліції, 

сформувати необхідні навички спілкування з різними віковими категоріями 

дітей та групами відповідно до завдань правоохоронної діяльності. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності використовувати набуті знання про психологічні 

закономірності комунікації  у професійній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності сприймання, розуміння дитини 

різного віку, організації ефективної взаємодії у комунікативній діяльності 

дільничних офіцерів поліції, що сприятиме більш ефективному виконанню 

службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Професійна етика. Толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальні рекомендації по роботі з дітьми та підлітками. 

2. Загальна характеристика та рекомендації щодо спілкування з 

основними віковими категоріями дітей: дошкільний вік, шкільний, підлітковий 

вік. 

3. Умови ефективного спілкування з групою підлітків. 

4. Спілкування з дитиною, що ймовірно втекла з дому. 
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Контрольні питання: 

1. Правила взаємодії з дітьми та підлітками. 

2. Немовля: реагування на ситуацію взаємодії. 

3. Дошкільний вік: особливості комунікації. 

4. Шкільний вік: особливості взаємодії. 

5. Підлітки та групи: рекомендації щодо спілкування. 

6. Підозра на втечу з дому: алгоритм реагування 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

ТЕМА 1.6.6. Опитування дитини 
 

Лекція – 2 год. 
 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми: жорстоке 

поводження з дітьми, нехтування основними потребами дитини, психологічне 

(емоційне) насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство, економічне 

насильство; сформувати у слухачів розуміння важливості удосконалення вмінь 

професійного спілкування дільничних офіцерів поліції, сформувати необхідні 

навички спілкування із дитиною, що постраждала та дитиною, що скоїла 

правопорушення відповідно до завдань правоохоронної діяльності. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності використовувати набуті знання про психологічні 

закономірності комунікації у професійній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності виявляти ознаки насильства, що 

може бути скоєно по відношенню до дітей та підлітків, сприймати, розуміти 

дитину та організовувати ефективну взаємодію у комунікативній діяльності 

дільничних офіцерів поліції, що сприятиме більш ефективному виконанню 

службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Професійна етика. Толерантність та 

недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальні ознаки нехтування основними потребами дитини. 

2. Форми та ознаки насильства над дитиною. 

3. Опитування різних категорій осіб у справах, пов’язаних з насильством 

над дитиною. 

4. Нормативно-правова регламентація роботи працівника поліції з дітьми 

та підлітками. 
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Контрольні питання: 

1. Поняття жорстокого поводження з дітьми. 

2. Психологічне насильство: ознаки. 

3. Фізичне насильство: симптоми. 

4. Сексуальне насильство: специфічні симптоми. 

5. Економічне насильство: ознаки.  

6. Рекомендований порядок опитування. 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

Дисципліна 1.7. Стресостійкість 
 

ТЕМА 1.7.1. Стрес та способи його подолання 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: сформувати та систематизувати знання про стрес та 

форми його опанування. 

Виховна мета: сформувати повагу до стресових станів громадян, 

сприяти формуванню вмінь та навичок управління стресовими станами при 

виконанні службових обов’язків дільничними офіцерами поліції. 

Розвивальна мета: опрацювати навички надання термінової 

психологічної допомоги та саморегуляції психоемоційних станів, оволодіти 

здатністю знижувати загальний рівень стресу (в тому числі хронічного). 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки відео. 

Міжтематичні зв’язки: загальна психологія, психофізіологія, 

конфліктологія, ефективна комунікація. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Основні положення загальної теорії стресу.  

2. Загальні ознаки переживання стресових ситуацій дільничним 

офіцером поліції.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Розгляд та опрацювання технік надання термінової психологічної 

допомоги у складних стресових ситуаціях. 

2. Аналіз та обговорення відеоматеріалів практичного спрямування. 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття стресу, види стресу.  

2. Загальні ознаки стресу. 
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3. Адаптація до стресу.  

4. Підготовка до стресу. 

5. Переживання стресу. 

6. Рефреймінг. 

7. Вихід зі стресу. 

8. Особливості надання термінової психологічної допомоги у складних 

стресових ситуаціях. 

9. Складні стресові ситуації. 

 

Література: 

[258, 301, 346, 349, 413, 448, 501, 502, 549, 583, 593, 605, 607, 628, 630, 665] 

 

 

ТЕМА 1.7.2. Психологічна допомога в роботі поліцейського 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: сформувати та систематизувати знання про стрес та 

форми його опанування. 

Виховна мета: сформувати повагу до стресових станів громадян, 

сприяти формуванню вмінь та навичок управління стресовими станами при 

виконанні службових обов’язків дільничними офіцерами поліції. 

Розвивальна мета: опрацювати навички надання термінової 

психологічної допомоги та саморегуляції психоемоційних станів, оволодіти 

здатністю знижувати загальний рівень стресу (в тому числі хронічного). 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки відео. 

Міжтематичні зв’язки: загальна психологія, психофізіологія, 

конфліктологія, ефективна комунікація. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Характеристика основних копінг-стратегії переживання стресу. 

2. Техніки виходу зі стресу.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Опрацювання можливих методів боротьби зі стресом. 

2. Обговорення способів профілактики хронічного стресу дільничного 

офіцера поліції. 

 

Контрольні питання: 

1. Термінова психологічна допомога у випадках апатії. 

2. Термінова психологічна допомога у випадках страху. 

3. Термінова психологічна допомога у випадках неконтрольованої 

рухової активності. 
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4. Термінова психологічна допомога у випадках агресії. 

5. Термінова психологічна допомога у випадках плачу. 

6. Термінова психологічна допомога у випадках істерики. 

7. Термінова психологічна допомога у випадках спілкування із жертвою 

насильства. 

8. Термінова психологічна допомога в ситуаціях суїциду. 

9. Методи боротьби зі стресом. 

10. Хронічний стрес у роботі слідчого, способи профілактики та лікування.  

 

Література: 

[258, 301, 346, 349, 413, 448, 501, 502, 549, 583, 593, 605, 607, 628, 630, 665] 

 

 

Дисципліна 1.8. Взаємодія з населенням на засадах партнерства 
 

ТЕМА 1.8.1. Загальне поняття партнерства 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

права людини, основні вимоги до реалізації принципу взаємодії поліції та 

суспільства в діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації взаємодії поліції та суспільства в діяльності 

дільничних офіцерів поліції; оволодіти прийомами формування позитивного 

іміджу поліції та підвищення довіри населення до поліції. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії (партнерства) поліції та суспільства та розв’язання дільничним 

офіцером проблем, які виникають при виконанні службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: організація діяльності патрульної служби МВС 

України, законодавче та нормативне регулювання діяльності взаємодії поліції 

та суспільства в діяльності служби дільничних офіцерів поліції. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Принципи діяльності поліції. Основи правоохоронної діяльності в 

суспільстві. 

2. Основні завдання з активізації взаємодії між поліцією та населенням. 

3. Основні елементи стратегії партнерства поліції та суспільства. Роль 

поліції і громади з позицій партнерства. 
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4. Виявлення та розв’язання дільничними офіцерами поліції проблем, які 

виникають у повсякденній роботі. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Поліція і суспільство: основи партнерства. 

3. Стратегія партнерства поліції та суспільства. 

4. Розв’язання дільничними проблем, які виникають при виконанні 

завдань. Основи взаємодії з населенням. 

 

Теми для обговорення: 

1. Чи є примусове забезпечення дотримання закону виключно метою 

правоохоронної роботи?  

2. У чому проявляється принцип взаємодії поліції та суспільства? 

3. Що таке сервісна функція поліції? Наведіть приклади звернень до 

поліції (злочини, порушення порядку, допомога / послуги). 

2. Що таке проблема? У чому різниця між проблемою й інцидентом? 

Чи можливе виявлення і розв’язання проблем без активної участі 

громадян?  

На конкретному прикладі поясніть різницю реагування працівника поліції 

на проблему за підходів «в» громаду, «для» громади та «з» громадою.  
 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація № 1 

З метою розвитку і укріплення дружніх і партнерських відносин, 

двостороннього співробітництва на підґрунті взаємоповаги, суверенітету, 

рівноправ'я, взаєморозуміння заради взаємного блага та співробітництва у 

запобіганні та  боротьбі зі  злочинами  МВС  України та  МВС  Грузії  уклало 

20 жовтня 2011 року Угоду про співробітництво у сфері боротьби зі 

злочинністю, яка набрала чинності для України 20 жовтня 2011 року. МВС 

України передало 25 листопада 2011 року оригінал Угоди до Міністерства 

закордонних справ України. 

Визначте правомірність дій МВС України. 
 

Ситуація 2 

Працівники поліції затримали іноземця Б. за вчинені ним 

адміністративного правопорушення. Під час установлення особи затриманого, 

з’ясувалося, що він на законних підставах перебуває на території України. На 

підставі того, що іноземець Б. вчинив адміністративне правопорушення, йому 

було запропоновано протягом двадцяти чотирьох годин залишити межі нашої 

держави.  

Про порушення якого конституційного права людини йдеться у цьому 

випадку? До якої групи прав людини за своїм змістом воно належить? Які ще 

права людини належать до цієї групи? 
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Ситуація 3 

Після робочої зміни у вечірній час слідчим у парку виявлено скупчення 

молодих людей віком приблизно 18-25 років чисельністю 9 осіб. Компанія явно 

збуджена після футбольного матчу своєї команди, скандувала різні гасла та 

викрики, що турбували перехожих. 

Яку модель поведінки має обрати слідчий у цій ситуації?  

Які способи мінімізації напруженості слід застосувати у даному 

випадку? 
 

Ситуація 4 

Петро Петренко (19 років) уперше вчинив крадіжку. У ході розслідування 

справи він щиро покаявся. Рішенням суду Петренко був переданий на поруки 

трудовому колективу заводу поліетиленових виробів, на якому він працює 

оператором лінії з виготовлення поліетиленової плівки. Утім, через два дні (у 

вихідний день) Петренко вчинив дрібне хуліганство, про що було складено 

протокол. 

Як вплине це правопорушення на долю Петренка? 

Чи відновлюватиметься провадження у справі Петренка?  
 

Контрольні питання: 

1. Правова основа діяльності і завдання дільничних офіцерів поліції. 

2. Основні завдання та організація роботи дільничних офіцерів поліції. 

3. Правова основа, підстави і порядок застосування поліцейських 

заходів. 

4. Організація роботи та налагодження партнерських відносин з 

населенням. 

5. Що таке проактивний (проблемно-орієнтований) підхід в діяльності 

поліції? 

6. Що має на меті принцип взаємодії з населенням на засадах 

партнерства згідно Закону України «Про Національну поліцію»? 

7. Що належить до сервісних функцій поліції? 

8. Як називається принцип співпраці поліції з населенням і групами, щоб 

зробити територію обслуговування безпечнішою? 

 

Література: 

[1, 4, 58, 84, 132, 191, 193, 196, 171, 111, 246, 247, 265, 270, 523] 
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ТЕМА 1.8.2. Партнерство поліції та суспільства 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

права людини, основи превентивної роботи працівників дільничного офіцера 

поліції з населенням та громадами. 

Виховна мета: сприяти усвідомленню принципів взаємодії поліції та 

суспільства, формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

здійснення превентивної роботи дільничними офіцерами поліції з населенням 

та громадами. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії (партнерства) поліції та суспільства під час здійснення превентивної 

роботи дільничним офіцером поліції. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: організація діяльності патрульної служби МВС 

України, законодавче та нормативне регулювання діяльності взаємодії поліції 

та суспільства в діяльності служби дільничних офіцерів поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Організація щоденної роботи дільничного офіцера поліції. Взаємодія з 

населенням на засадах партнерства. 

2. Виявлення та вирішення дільничним офіцером поліції проблем 

громадськості. 

3. Характеристика підходу «поліція та громада». Втілення в життя 

такого підходу на прикладі роботи поліції. 

4. Засоби загальної профілактики у діяльності дільничних офіцерів 

поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Метод переконання та примусу у діяльності дільничного офіцера поліції. 

3. Налагодження взаємодії з громадськістю у вирішенні проблем на 

адміністративній дільниці. 

4. Партнерство поліції з громадськістю при розкритті злочинів «за 

гарячими слідами». 
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Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1 

Під час перевірки стану додержання встановлених прав і свобод людини і 

громадянина органом поліції, який здійснює оперативно-розшукову діяльність 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до 

начальника органу поліції з проханням надати йому на ознайомлення 

документи, що містять інформацію з обмеженим доступом та отримати їх копії. 

Начальник органу поліції відмовив Уповноваженому Верховної Ради України з 

прав людини у наданні документів, що містять інформацію з обмеженим 

доступом та отримання їх копій, оскільки відповідно до абз. 3 п. 4 ч. 1 ст. 8 

Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року, до державної 

таємниці відноситься інформація про форми, методи і результати оперативно-

розшукової діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали 

на конфіденційній основі з органом поліції, який проводить таку діяльність; про 

склад і конкретних осіб, що є негласними штатними працівниками органу 

поліції, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. 

Визначте правомірність дій начальника органу поліції. 

 

Ситуація № 2 

До органу поліції надійшла вимога народного депутата України, яка була 

заявлена на сесії Верховної Ради України щодо надання офіційної відповіді з 

питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території 

оперативного обслуговування органу поліції. 

Народний депутат України виявив намір безпосередньо брати участь у 

розгляді запиту народного депутата України. Начальник органу поліції, якому 

було адресовано запит повідомив народного депутата України за один день до 

дати розгляду про день і місце розгляду запиту. 

Визначте правомірність дій начальника органу поліції. 

 

Ситуація № 3 

До органу поліції надійшла викладена в письмовій формі пропозиція 

народного депутата України щодо надання офіційного роз’яснення дій 

працівників органу поліції під час охорони громадського порядку в умовах 

введення правового режиму надзвичайного стану. 

Народний депутат України виявив намір безпосередньо брати участь у 

розгляді звернення народного депутата України, проте начальник органу 

поліції, якому було адресовано звернення, повідомив народного депутата 

України про неможливість розгляду звернення за безпосередньої його участі. 

Визначте правомірність дій начальника органу поліції. 
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Ситуація № 4 

За вчинення дрібного хуліганства дільничний здійснив адміністративне 

затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. 

Після двох годин від фактичного затримання особи дільничний повідомив 

за допомогою телефонного зв’язку центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про отримання ним відмови затриманої особи від адвоката. 

Визначте правомірність дій працівника поліції. 

 

Контрольні питання: 

1. Роль дільничних офіцерів поліції у розкритті злочинів. 

2. Взаємодія з громадськістю та органами влади при вирішенні 

проблем, які виникають у повсякденній роботі дільничного офіцера поліції. 

3. Попередження та реагування дільничного офіцера поліції на заяви і 

повідомлення про усі факти вчинення правопорушень та злочинів. 

4. Особливості роботи дільничного з особами звільненими з місць 

позбавлення на засадах партнерства. 

5. Проблеми взаємодії поліції з громадськістю у питання здійснення 

превентивної роботи серед населення.  

6. Застосування дільничним офіцером поліції превентивних та 

примусових поліцейських заходів при виконанні службових обов’язків. 

7. Форми організації охорони публічного порядку визначені 

законодавством України. 

8. Сервісна функція поліції. Організація роботи дільничних у містах і 

селах. Особливості налагодження партнерських відносин. 

9. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності та взаємодія 

з слідчими підрозділами. 

10. Партнерство поліції та громади у зарубіжних країнах. 

 

Література: 

[1, 4, 58, 84, 132, 191, 193, 196, 171, 111, 246, 247, 265, 270, 523] 
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ТЕМА 1.8.3. Громадський контроль за діяльністю поліції 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

права людини, основи превентивної роботи дільничного офіцера поліції з 

населенням та громадами. Громадський контроль у діяльності дільничного. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час здійснення превентивної роботи дільничного офіцера поліції 

з населенням та громадами. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії (партнерства) поліції та суспільства під час здійснення превентивної 

роботи дільничного офіцера поліції. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: організація діяльності патрульної служби МВС 

України, законодавче та нормативне регулювання діяльності взаємодії поліції 

та суспільства в діяльності служби дільничних офіцерів поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 

1. Виявлення та вирішення проблем громадськості, що виникають на 

території обслуговування дільничного офіцера поліції. 

2. Характеристика підходу «поліція та громада». Втілення в життя 

такого підходу на прикладі роботи поліції України. 

3. Громадський контроль за діяльністю поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Організація взаємодії між органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

3. Спільні проекти з громадськістю. 
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Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1 

До бару «Світанок», що знаходиться на вул. Алма-Атинській, о 19 годині, 

у вільний від роботи час в цивільному одязі зайшов Скачко, який працює 

дільничним офіцером поліції.  

Перебуваючи в барі,  Скачко помітив, що четверо чоловіків, будучи 

напідпитку, побачивши в одного з відвідувачів  значну суму грошей намагалися 

заволодіти ними. Скачко на ці протиправні дії не відреагував. 

Визначте правомірність дій Скачка. 

З’ясуйте порядок дій працівників поліції у наведеній ситуації. 

 

Ситуація 2 

До територіального відділу поліції надійшов запит народного депутата 

України, щодо надання  можливості бути присутнім при проведенні слідчого 

експерименту в кримінальному провадженні, яке перебуває у слідчого 

Сидоренка В.П. Народний депутат України виявив намір безпосередньо брати 

участь у проведенні слідчої дії. Керівник поліції, якому було адресовано цей 

запит повідомив народного депутата України за один день до дати розгляду про 

день і місце розгляду запиту. 

Визначте правомірність дій керівника відділу поліції. 

 

Ситуація 3 

Повертаючись із роботи додому, дільничний Миронов В.С. затримав гр-

на Сидорова, який, перебуваючи в громадському місці в стані алкогольного 

сп’яніння голосно лаявся та образливо чіплявся до громадян. На зауваження 

працівника поліції гр-н Сидоров не відреагував. Після цього, дільничний 

офіцер поліції на чистому аркуші формату А-4 склав на нього протокол про 

вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП 

(Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця).   

Оцініть дії дільничного. 

Визначте, які норми адміністративно-процесуального законодавства 

було порушено. 

Які адміністративно-процесуальні документи необхідно скласти? 
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Ситуація 4 

У зв’язку з спрацюванням сигналу тривоги на пульт поліції охорони 

надійшло повідомлення про несанкціоноване відкриття дверей оселі 

громадянина П.  

За місцем надання охоронних послуг прибув наряд поліції охорони. 

Поліцейські переконавшись (візуально), що дійсно вхідні двері оселі відкриті 

шляхом взлому, не наважились зайти до двору, мотивуючи наявністю напису 

«приватна власність». 

Поліцейські охорони на місце події викликали слідчо-оперативну групу. 

Який алгоритм дій поліцейських, що зазначеної події? 

Яких помилок допустились поліцейські? 

 

Контрольні питання: 

1. У чому проявляється довіра населення до поліції як позитивна 

оціночна реакція груп населення на діяльність поліції? 

2. Які основні елементи стратегії партнерства поліції та суспільства? 

3. У яких формах може здійснюватись взаємодія поліції з 

громадськістю? 

4. Що собою являє проактивний (проблемно-орієнтований) підхід в 

діяльності поліції? 

5. Характеристика звіту про поліцейську діяльність. 

6. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. 

7. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та 

представниками органів місцевого самоврядування. 

8. Спільні проекти з громадськістю. 

9. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність 

поліцейських. 

 

Література: 

[1, 4, 58, 84, 132, 191, 193, 196, 171, 111, 246, 247, 265, 270, 523] 

 

 

Дисципліна 1.9. Попередження насильства в сім’ї 
 

ТЕМА 1.9.1. Проблематика насильства в сім’ї та правові методи її 

врегулювання 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності  поліції з попередження 

насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 
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отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи поліції з попередження 

насильства в сім’ї. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Масштаби проблеми та стереотипи, які негативно впливають на 

ефективне подолання та профілактику насильства в сім’ї . 

2. Поняття насильства в сім’ї, його види, причини та прояви. 

3. Національне та міжнародне законодавство з попередження насильства 

в сім’ї. 

4. Діти як група ризику. 
 

Контрольні питання: 

1. Особи, на яких розповсюджується дія Закону України «Про 

попередження насильства в сім’ї». 

2. Характеристика Закону України «Про попередження насильства в 

сім’ї». 

3. Визначення терміну «домашнє насильство». 

4. Форми насильства в сім’ї. 

5. Сексуальне насильство в сім’ї. 

6. Фізичне насильством в сім’ї. 

7. Психологічне насильство в сім’ї 

8. Економічне насильство в сім’ї 

9. Цикл насильства в сім’ї. 

10. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

 

Література: 

[1, 4, 36, 58, 66, 128, 133, 137, 142, 141, 185, 169, 168, 170, 521] 
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ТЕМА 1.9.2. Робота поліцейського щодо попередження і виявлення 

насильства в сім’ї 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності  поліції з попередження 

насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи поліції з попередження 

насильства в сім’ї. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Індикатори виявлення насильства в сім’ї. 

2. Особливості ідентифікації жертв насильства в сім’ї.  
3. Правова основа та завдання поліцейського щодо протидії насильству у сім’ї. 

4. Підстави та порядок вжиття поліцейським заходів щодо протидії 

насильства у сім’ї. 

 

Контрольні питання: 

1. Особи, на яких розповсюджується дія Закону України «Про 

попередження насильства в сім’ї». 

2. Підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії насильству в сім’ї. 

3. Поняття заходів з попередження насильства в сім’ї. 

4. Порядок вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї. 

5. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку 

членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї. 

6. Направлення кривдника на проходження корекційної програми. 
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7. Заходи загальносоціального попередження насильства в сім’ї. 

8. Заходи  спеціального попередження насильства в сім’ї. 

9. Заходи з припинення насильства в сім’ї. 

10. Індикатори прихованих форм сімейного насильства щодо жінок. 

 

Література: 

[1, 4, 36, 58, 66, 128, 133, 137, 142, 141, 185, 169, 168, 170, 521] 

 

 

Дисципліна 1.10. Протидія торгівлі людьми 

 
ТЕМА 1.10.1. Нормативно-правове регулювання протидії торгівлі 

людьми  

Лекція – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

торгівлю людьми, нормативно-правове регулювання та міжнародні стандарти у 

сфері прав людини, які необхідні для ефективного виконання завдань з протидії 

торгівлі людьми у професійній діяльності дільничного офіцера поліції. 

Виховна мета: сформувати уявлення про проблему торгівлі людьми, 

розуміння законодавчого закріплення питань протидії, сприяти формуванню 

вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати отримані 

слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності співробітника у здійсненні 

організації діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений 

проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, кримінологія, кримінальне право, 

кримінальний процес. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття торгівлі людьми.  

2. Міжнародне та національне законодавство з протидії торгівлі людьми. 

3. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми. 

 

Контрольні питання: 

1. Яка постанова Кабінету Міністрів України затверджує Порядок 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми? 
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2. Який орган центральної виконавчої влади видає ліцензії суб’єктам 

господарської діяльності на посередництво у працевлаштуванні на роботу за 

кордоном? 

3. За які протиправні дії передбачено відповідальність частиною 1  

ст. 143 КК України? 

5. Відповідно до статті 41 КПК України оперативні працівники 

здійснюють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному проваджені: 

6. Відповідно до ст. 214 КПК України заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення слідчий або прокурор зобов’язаний внести до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань: 

7. Чи мають право оперативні працівники здійснювати оперативно-

розшукову діяльність за межами України? 

8. Налагодження міжнародного співробітництва на напрямку обміну 

інформацією оперативно-розшукового характеру з компетентними 

правоохоронними органами іноземних держав, за запитом регіональних 

оперативних підрозділів здійснюється: 

9. Який центральний орган України звертається із запитом про 

міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового 

провадження? 

10. Чи можна передавати через уповноважений (центральний) орган 

України запитуючій стороні відомості віднесені до державної таємниці, які 

отримані в наслідок виконання в Україні запиту про міжнародну правову 

допомогу? 

11. В рамках якого проекту Україною здійснюється взаємодія з 

Генеральним Секретаріатом Інтерполу щодо припинення функціонування 

каналів торгівлі жінками з країн Східної Європи з метою сексуальної 

експлуатації до Західноєвропейського регіону? 

 

Література: 

[1, 4, 8, 58, 72, 74, 89, 100, 106, 198, 251, 315, 333, 386, 473, 483, 511, 620, 638] 

 

 

ТЕМА 1.10.2. Реагування поліцейського на факт виявлення торгівлі 

людьми 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

торгівлю людьми. Надати базові знання щодо визначення та виявлення (до 

початку експлуатації, під час та після експлуатації) осіб, які 

постраждали/потерпіли від торгівлі людьми; показників для ідентифікації; 

розуміння груп ризику; використання методів впливу з боку злочинців та 

наслідків перебування в ситуації торгівлі людьми; розуміння процедур та 
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особливостей захисту та реалізації прав постраждалих/потерпілих від торгівлі 

людьми. 

Виховна мета: сформувати уявлення про проблему торгівлі людьми, 

розуміння законодавчого закріплення питань протидії, сприяти формуванню 

професійних вмінь та навиків, вміло застосовувати отримані слухачами знання 

в практичній діяльності під час організації роботи. 

Розвивальна мета: розвити здібності поліцейського у здійсненні 

організації діяльності щодо запобігання торгівлі людьми та роботи з 

потерпілими. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, кримінологія, кримінальне право, 

кримінальний процес. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних жертв та 

потерпілих.  

2. Форми і методи попередження виявлення та інформування за 

виявленими фактами торгівлі людьми.  

3. Особливості попередження, розкриття та розслідування злочинів, 

пов’язаних з торгівлею людьми.  

4. Робота поліцейського з постраждалим від торгівлі людьми. 
 

Контрольні питання: 

1. Які форми торгівлі людьми (експлуатації) Ви знаєте? 

2. Хто відноситься до груп ризику щодо торгівлі людьми? 

3. Які ознаки можуть вказати на наявність торгівлі людьми? 

4. Які основні групи ризику при торгівлі людьми? 

5.  Особливості виявлення фактів торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. 

6. Особливості виявлення фактів торгівлі людьми з метою вилучення 

органів людини. 

7. Основні відмінності між ст. 149 КК України та ч. 4 ст. 143 КК 

України? 

8. Загальні засади співпраці поліції та населення за місцем проживання 

для попередження та протидії торгівлі людьми? 

9.  Форми та інструменти співпраці поліції та населення в роботі по 

попередженню та припиненню торгівлі людьми? 

10. Способи, що використовуються для втягнення людини у ситуацію 

торгівлі людьми? 

Література: 

[1, 4, 8, 58, 72, 74, 89, 100, 106, 198, 251, 315, 333, 386, 473, 483, 511, 620, 638] 
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Дисципліна 1.11. Охорона праці 
 

ТЕМА 1.11.1. Безпека людини в життєвому середовищі. Природні 

загрози, характер їх проявів та дії на людей і об’єкти 

Лекція – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

питань безпечної життєдіяльності людини, а також систематизованих стійких 

знань слухачів про природні загрози, їх прогнозування та особливості захисту; 

надати слухачу підвищену теоретичну і практичну підготовку у сфері охорони 

праці, пожежної безпеки та цивільної оборони (цивільного захисту) для 

професійного вирішення питань збереження свого здоров’я і працездатності, 

самозахисту, захисту особового складу і об’єктів Національної поліції від 

небезпек, які виникають при надзвичайних ситуаціях техногенного та 

природного характеру, а також у особливий період. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку, розвинути здібності керівника у 

здійсненні організації діяльності підпорядкованого підрозділу в умовах загрози 

настання небезпечного природного явища. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми. 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, тактична підготовка. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Безпека як соціально-правове явище і наукова категорія.  

2. Основні поняття, принципи нормування та класифікація  небезпек  у 

середовищі існування людини. 

3. Характеристика масштабів та рівні ризику. 

4. Небезпечні чинники природного явища, які впливають на людей і 

територію. 

5. Біологічні небезпеки (епідемії, епізоотії, епіфітотії),  механізми їх 

розповсюдження та заходи протидії. 
 

Контрольні питання: 

1. Поняття безпеки особи та особистої безпеки. 

2. Типи безпеки та чинники безпеки. 

3. Особливості класифікації небезпек, їх номенклатура, таксономія та 

квантифікація.  
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4. Характеристика масштабів та рівнів ризику. 

5. Класифікація небезпечних природних явищ за генезисом та 

масштабом. 

6. Основні закономірності, за якими можна ідентифікувати природні 

небезпеки. 

7. Прогнозування та попередження природних катастроф. 

8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, спричинених 

небезпечним природним явищем. 

9. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спричинених 

небезпечним природним явищем. 

10. Реагування на надзвичайні ситуації, які спричинені небезпечним 

природним явищем, а також  ліквідація їх наслідків. 
 

Література: 

[6, 123, 140, 151, 347, 378, 377, 379, 451, 489, 545, 551, 562, 581] 

 

 

ТЕМА 1.11.2. Техногенні небезпеки та їх наслідки. Радіаційна та 

хімічна безпека. Засоби індивідуального та колективного захисту 
 

Лекція – 4 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату щодо 

основ техногенної безпеки, а також систематизованих стійких знань слухачів 

про наслідки аварій та катастроф, їх вплив на людину  та природне середовище. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку розвити здібності керівника у 

здійсненні організації діяльності підпорядкованого підрозділу в умовах  

техногенних небезпек. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми, зразки засобів індивідуального захисту 

органів дихання та шкіри. 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, тактична підготовка. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Загальна характеристика техногенних небезпек, їх класифікація. 

2. Джерела, чинники та наслідки техногенних небезпек. 
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3. Принципи та порядок нормування небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників. 

4. Основні напрями підвищення техногенної безпеки України. 

5. Хімічні небезпеки та загрози, особливості виникнення аварій на 

хімічно-небезпечних об’єктах  

6. Радіоактивні небезпеки та загрози, радіоекологічні проблеми аварій на 

радіаційно-небезпечних об’єктах. 

7. Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 
 

План практичного заняття: 
1. Визначення тактики дій на місці виявлення ознак витоку небезпечної 

хімічної речовини. 

2. Фактори, що характеризують витік хлору або аміаку за ознаками. 

3. Ознаки отруєння хлором або аміаком. 
 

Ситуативні завдання (навчальні питання): 

Ситуація 1 

6 серпня 2013 року близько 14-ї години під час капітального ремонту 

заводу № 1 на міжцеховому аміачному колекторі сталася розгерметизація 

трубопроводу рідкого аміаку діаметром 150 мм і робочим тиском 12 атмосфер, і 

стався викид газу аміаку, а над заводом з'явилась біла хмара, яка швидко 

поширювалась. 

Внаслідок розгерметизації труби (діаметр 150 мм, робочий тиск 12 атм) з 

рідким аміаком, з послідуючим викидом аміаку у повітря на ПАТ Концерн 

"Стирол" в м. Горлівка Донецької області. В результаті НС загинуло 6 осіб та 

30 – госпіталізовано. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій на місці виявлення ознак витоку 

хлору. Розробити загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної 

обстановки.  
 

Ситуація 2 
О 5 годині 4 вересня 2007 року на території залізничної станції 

„Тернопіль” під час формування потягу виникло сходження вагонів, що 

призвело до аварії, пов’язаної з розгерметизацією цистерн з хлором. В наслідок 

аварії стався розлив небезпечної речовини та виникла пожежа пасажирського 

потягу. В зону НС потрапили пасажири цього потягу, а також працюючий 

персонал. Потерпіло п’ятдесят людей, загинуло — п’ятеро. Затримано 

залізничне сполучення рухомого пасажирського та вантажного складу. Хмара 

хлору розповсюджується в бік міста. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій на місці виявлення ознак витоку 

хлору. Розробити загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної 

обстановки.  



88 

Ситуація 3 

На території залізничної станції «Коростень» під час формування потягу 

виникло сходження вагонів із рейок, що призвело до вибуху цистерни з 

бензином та розливу нафтопродукту. 

Внаслідок вибуху сталася розгерметизація сусідньої цистерни та витік 

аміаку безводного. У результаті чого загинуло 2 особи та 3 отримали травми. В 

зону дії вибуху потрапив вагон дизель-потягу місцевого сполучення, що 

знаходився на станції, внаслідок чого загинули 5 осіб та поранено 31 пасажира. 

Затримано залізничне сполучення рухомого пасажирського та вантажного 

складу через станцію Коростень.  

Над місцем аварії утворилась хмара небезпечно-хімічної речовини. 

Горіння розлитого нафтопродукту складає біля 200 м кв. У зону дії вибуху 

потрапив один із пасажирських вагонів дизель-потягу місцевого сполучення, в 

якому знаходяться травмовані пасажири. Рятувальниками проводиться 

інформування населення, що може потрапити в небезпечну зону. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій на місці виявлення ознак витоку 

бензину та розливу нафтопродукту. Розробити загальний алгоритм дій в разі 

ускладнення оперативної обстановки.  
 

Ситуація 4 
Несприятливі погодні умови призвели до порушення технологічного 

процесу на хімічно-небезпечному об’єкті - приватному акціонерному 

товаристві «Хладопром». Внаслідок чого, відбулося пошкодження резервуарів з 

аміаком з подальшим витоком у навколишнє середовище близько 30 тонн 

аміаку. Хмара небезпечної хімічної речовини розповсюджується у напрямку 

житлового сектору Фрунзенського та Орджонікідзевського районів м. Харкова. 

До прогнозованої зони хімічного зараження потрапляє населення 

Фрунзенського та Орджонікідзевського районів м. Харкова в кількості близько 

1400 осіб. 

У зв'язку з тим, що на небезпечній відстані знаходяться станції метро 

«Радянської армії», «О.С. Масельського» та «ХТЗ» існує загроза попадання 

забрудненого повітря через вентиляційні шахти. Стався вибух парів аміаку із 

подальшим загорянням будівельних конструкцій та обладнання та 

розповсюдженням пожежі на площі близько 450 квадратних метрів. Вогонь 

розповсюджується по всій території приміщення, виникло сильне задимлення, 

існує загроза для персоналу об`єкту. 

Черговою зміною оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України 

у Харківській області здійснюється повідомлення про надзвичайну подію 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також направляються до 

місця пожежі відповідні служби цивільного захисту г. Харкова.  

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій на місці виявлення ознак витоку 

аміаку. Розробити загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної 

обстановки.  



89 

Ситуація 5 

До служби «101» надійшло повідомлення про вибух на одному з потужних 

підприємств міста Ковеля, внаслідок якого відбулася розгерметизація ємностей 

з аміаком, що призвело до виливу 3 тонн аміаку. Від отруєння парами аміаку 

загинуло 2 людини та постраждало 7 працівників об’єкту. Хмара аміаку 

поширюється в напрямку житлового сектору. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій на місці виявлення ознак витоку 

аміаку. Розробити загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної 

обстановки.  

 

Контрольні питання: 

1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і 

механізмом впливу.  

2. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки.  

3. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.  

4. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних 

комунікаціях.  

5. Гідродинамічні об’єкти, причини виникнення гідродинамічних 

небезпек (аварій).  

6. Принципи та порядок нормування небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників. 

7. Джерела антропогенних хімічних чинників. 

8. Вимоги до маркування, позначення і транспортування небезпечних 

речовин (вантажів).  

9. Класифікація та фази радіаційних аварій і їх вплив на людину.  

10. Джерела радіації та одиниці її вимірювання.  

11. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму.  

12. Ознаки радіаційного ураження.  

13. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі 

виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.  

14. Поняття і класифікація небезпечних хімічних речовин, їх 

характеристика за класами небезпеки.  

15. Основні правила використання засобів індивідуального захисту 

органів дихання.  

16. Капітальні і швидкоспоруджувані засоби колективного захисту 

(сховища, протирадіаційні укриття, щілини та траншеї, використання будівель і 

споруд для захисту). 

 

Література: 

[6, 123, 140, 151, 347, 378, 377, 379, 390, 451, 489, 545, 551, 562, 581] 
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ТЕМА 1.11.3. Пожежна безпека. Електробезпека 
 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату щодо 

основ пожежної та електробезпеки, а також вивчення інноваційного підходу до 

проблем забезпечення пожежної безпеки. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвиток пізнавальної активності і самодіяльності, 

уміння творчо застосовувати отримані знання при вирішені практичних 

завдань, формування здібності керівника до організації діяльності 

підпорядкованого підрозділу з дотриманням вимог пожежної та 

електробезпеки. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми, зразки первинних засобів гасіння пожежі. 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, тактична підготовка. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Законодавча і нормативно-правова база з пожежної безпеки. 

2. Заходи і засоби щодо забезпечення пожежної безпеки. 

3. Фактори, які впливають на тяжкість ураження електрострумом 

4. Система засобів і заходів електробезпеки:  

 

Контрольні питання: 
1. Нормативна база в галузі пожежної безпеки.  

2. Основи забезпечення пожежної безпеки у поліції.  

3. Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної 

безпеки. Етапи розвитку пожежі.  

4. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні 

для людини фактори пожежі.  

5. Комбіновані пожежі та техногенні вибухи.  

6. Техногенні вибухи, їх фактори ураження. Основи взаємодії з органами 

пожежного нагляду.  

7. Вплив електричного струму на організм людини.  

8. Електричні травми, їх види.  

9. Заходи та засоби захисту від дії електричного струму. Заходи 

профілактики електротравматизму.  
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10. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

Допуск до робіт з електричним струмом.  

11. Захист споруд і будівель від блискавки.  

12. Дії поліцейських при пошкодженні ліній електропередачі, поняття 

крокової напруги. 

 

Література: 

[6, 123, 140, 151, 347, 378, 377, 379, 390, 451, 489, 545, 551, 562, 581, 654] 

 

 

ТЕМА 1.11.4. Соціальні небезпеки, їх види та особливості 
 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: деталізація та по елементне вивчення різновидів 

соціальних та політичних небезпек., а також формування систематизованих 

стійких знань слухачів про шляхи попередження соціальних небезпек та заходи 

з  ліквідації їх наслідків. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку розвити здібності керівника у 

здійсненні організації діяльності підпорядкованого підрозділу в умовах  

соціальних небезпек. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, тактична підготовка. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Соціальні небезпеки, їх джерела та особливості 

2. Природно-соціальні небезпеки 

3. Шляхи подолання соціальних небезпек. 

 

Контрольні питання: 
1. Поняття та види соціальних небезпек.  

2. Природно-техногенні небезпеки 

3. Природно-соціальні небезпеки 

4. Соціально-політичні протиріччя, масові заворушення, протестні акції 

та конфлікти з використанням зброї.  
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5. Соціальні хвороби та фобії, маргінальні групи населення. 

6. Шляхи передачі ВІЛ. 

7. Обставини службової діяльності від яких залежить ступінь ризику 

захворювання на ВІЛ-інфекцію. 

8. Шляхи передачі вірусних гепатитів А. В і С, заходи профілактики 

9. Шляхи передачі туберкульозу, заходи профілактики 

10. Основні засади дій поліцейського у рамках комунікації з 

маргінальними групами. 

11. Основи кризової комунікації (переговорів) під час соціальних 

надзвичайних ситуацій. 

12. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

 

Література: 

[6, 123, 140, 151, 347, 378, 377, 379, 390, 451, 489, 545, 551, 562, 581, 654] 

 

 

ТЕМА 1.11.5. Фактори, що впливають на працездатність працівників 

поліції 
 

Лекція – 3 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату щодо 

основ гігієни праці та виробничої санітарії, а також систематизованих стійких 

знань слухачів про організацію робочих місць на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку розвити здібності керівника щодо 

оволодіння основними методами збереження здоров’я та працездатності 

службового персоналу, проводити заходи з профілактики виробничого 

травматизму та професійної захворюваності 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, тактична підготовка. 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Праця та її психофізіологічні особливості. 

2. Шкідливі психофізіологічні чинники. 

3. Теоретичні основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

4. Умови праці та фактори, що їх формують. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

виробничого середовища та умов праці. 

2. Основні умови та закономірності, за якими фактори робочого  

середовища негативно впливають на працівника. 

 

Практичне завдання 

Підготувати аналіз одного за наведених у вихідних даних  фактора, який 

впливає на стан  робочого середовища,  за наступним планом: 

1. Опис фактора виробничого середовища (за яких умов і де виникає, 

механізм впливу на здоров’я та працездатність, приклади). 

2. Можливі наслідки впливу фактора виробничого середовища, у разі  

відхилення від встановлених нормативів. 

3. Заходи профілактики та захисту від  впливу фактора  (чинника) 

виробничого середовища. 

Вихідні дані: мікроклімат, забруднення повітря, виробничий пил, 

освітлення, шум, інфразвук, ультразвук, вібрація, ультрафіолетове 

випромінювання, іонізуюче випромінювання, інфрачервоне випромінювання, 

лазерне випромінювання, кольорове оформлення приміщень. 

 

Контрольні питання: 
1. Праця  та її психофізіологічні особливості   

2. Види адаптації та їх особливості.  

3. Вплив втоми працівника на безпеку праці.  

4. Проблеми  стимулювання  мотивації працівників на безпеку праці.  

5. Роль службового колективу у створенні безпечних умов праці.  

6. Вплив конфліктів на ефективність  трудового процесу.  

7. Основні естетичні параметри  процесу праці. 

8. Ступені шкідливості умов праці.  

9. Поняття про санітарію та гігієну праці.  

10. Гігієнічні класи умов праці за показниками шкідливості та 

небезпечності  чинників виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу. 

11. Особливості умов праці в Національній поліції України. 

12. Атестація робочих місць за умовами праці, мета, основні завдання та 

зміст атестації. 

13. Мікроклімат виробничого  середовища  та його значення для здоров’я 

та працездатності людини.  
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14. Освітлення, його нормування та розрахунок штучного та природного 

освітлення приміщень.  

15. Характеристика виробничого пилу та його дія на організм людини. 

Вентиляція, її види.  

16. Заходи захисту від тепловипромінювань. 

17. Шум та вібрація, їх нормування та дія на організм, заходи захисту. 
 

Література: 

[4, 39, 65, 77, 140, 150, 151, 230, 347, 377, 379, 390, 451, 438, 545, 550, 551, 609] 

 

 

ТЕМА 1.11.6. Забезпечення виконання покладених на поліцію 

обов’язків і дій у межах єдиної державної системи цивільного захисту 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату щодо 

основ цивільного захисту, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

обов’язки, які покладено на поліцію, у разі  настання надзвичайних ситуацій. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку розвити здібності керівника у 

здійсненні організації діяльності підпорядкованого підрозділу в умовах  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми. 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, тактична підготовка. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Цивільний захист його сутність, сили цивільного захисту України . 

2. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій. 

3. Організаційні засади управління силами поліції під час надзвичайних 

ситуацій та координації і взаємодії з іншими екстреними службами.  
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Визначення рівня надзвичайної ситуації. 

2. Ідентифікація небезпеки що загрожують цивільному населенню. 

3. Небезпечні та шкідливі чинники, що можуть негативно впливати на 

поліцейського, ускладнювати виконання завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Надзвичайна ситуація  сталася внаслідок аварії на нерегульованому 

залізничному переїзді у с. Вири Білопільського району Сумської області, де 

через зіткнення маршрутного мікроавтобуса "Рута" з дизель-поїздом 

сполученням Харків - Ворожба загинуло 12 осіб (з них 1 дитина) та 6 осіб (з 

них 1 дитина) госпіталізовано. 

 

Завдання: Визначити рівень надзвичайної ситуації та першочергові дії 

поліції. Вказати послідовність дій щодо координації і взаємодії з іншими 

екстреними службами. Заходи щодо охорони громадського і комунального 

майна у даній надзвичайній ситуації. 

 

Ситуація 2 

Надзвичайна ситуація  сталася внаслідок пожежі у будинку Одеської 

обласної федерації профспілок, де невстановленими особами скоєно підпал 

фойє 1 поверху та службових приміщень на 2-3 поверхах, окремими 

осередками на площі близько 120 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальниками 

ДСНС України врятовано 120 осіб, евакуйовано 210 осіб та виявлено в будівлі 

32 загиблих особи, ще 16 осіб з наслідками отруєння продуктами горіння 

внаслідок пожежі було госпіталізовано; 

Завдання: Визначити рівень надзвичайної ситуації та першочергові дії 

поліції. Вказати послідовність дій щодо координації і взаємодії з іншими 

екстреними службами. Заходи щодо охорони громадського і комунального 

майна у даній надзвичайній ситуації. 

 

Ситуація 3 

Надзвичайна ситуація сталася внаслідок вибуху у десятиповерховому 4-х 

під'їзному житловому будинку, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. 

Лазурна, 40, стався вибух, внаслідок якого загинуло 7 осіб та 7 - постраждало (з 

них 1 дитина); зруйновано 18 квартир та несущі конструкції з 8 по 10 поверхи 

третього і четвертого під'їздів, 7 квартир пошкоджено. Підрозділами ДСНС 

України врятовано 25 осіб. Сума завданих збитків становить понад 48 млн. 

гривень. 

Завдання: Визначити рівень надзвичайної ситуації та першочергові дії 

поліції. Вказати послідовність дій щодо координації і взаємодії з іншими 

екстреними службами. Заходи щодо охорони громадського і комунального 

майна у даній надзвичайній ситуації. 
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Ситуація 4 

Надзвичайна ситуація  сталася на території заводу ПАТ "Хартрон" 

(м. Харків), де внаслідок пожежі у п'ятиповерховій виробничій будівлі, що 

орендує ТОВ "Харківська ювелірна фабрика", загинуло 8 осіб та 7 - 

госпіталізовано. Вогнем пошкоджено 4 і 5 поверхи будівлі на загальній площі 

250 кв.м. Підрозділами ДСНС було врятовано 22 особи; 

Завдання: Визначити рівень надзвичайної ситуації та першочергові дії 

поліції. Вказати послідовність дій щодо координації і взаємодії з іншими 

екстреними службами. Заходи щодо охорони громадського і комунального 

майна у даній надзвичайній ситуації. 

 

Ситуація 5 

Надзвичайна ситуація  сталася на шахті "Північна" ДП "Макіїввугілля" у 

м. Макіївці Донецької області, де внаслідок вибуху метану загинуло 7 гірників 

та 12 гірників з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано 

Завдання: Визначити рівень надзвичайної ситуації та першочергові дії 

поліції. Вказати послідовність дій щодо координації і взаємодії з іншими 

екстреними службами. Заходи щодо охорони громадського і комунального 

майна у даній надзвичайній ситуації. 

 

Ситуація 6 

Надзвичайна ситуація  сталася на території АЗС "БРСМ" у Переяслав-

Хмельницькому районі Київської області, де в адміністративній будівлі АЗС 

стався вибух, внаслідок якого загинуло 6 осіб та 6 – госпіталізовано 

Завдання: Визначити рівень надзвичайної ситуації та першочергові дії 

поліції. Вказати послідовність дій щодо координації і взаємодії з іншими 

екстреними службами. Заходи щодо охорони громадського і комунального 

майна у даній надзвичайній ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Основні положення законодавства України з питань цивільного 

захисту. 

2.  Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного і природного характеру, її основні завдання і функції,  

3. Функціональні та територіальні підсистеми Єдиної державної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного 

характеру.  

4. Роль, місце та завдання цивільного захисту в структурі МВС України. 

5. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечному об’єкті та пом'якшення 

їхніх наслідків. 

6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

7. Концепція захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 
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8. Основні принципи й заходи захисту населення при аваріях, 

катастрофах, стихійному лиху та застосуванні засобів ураження.  

9. Гарантії прав громадян в умовах надзвичайного стану. 

10. Заходи захисту населення і територій, які проводять завчасно.  

11. Заходи захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної 

ситуації.  

 

Література: 

[6, 68, 69, 48, 59, 108, 110, 124, 143, 173, 202, 212, 203, 215, 209, 216, 314, 342, 

373, 515, 516, 540, 598, 621, 625] 

 

 

ТЕМА 1.11.7. Заходи безпеки поліцейських при виконанні службових 

обов’язків під час надзвичайних ситуацій 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату щодо 

основ цивільного захисту, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

заходи особистої безпеки у разі  настання надзвичайних ситуацій. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку розвити здібності керівника у 

здійсненні організації діяльності підпорядкованого підрозділу в умовах  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: плакати, схеми. 

Міжтематичні зв’язки: права і свободи людини і громадянина, 

професійна етика, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, тактична підготовка. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Причини травматизму поліцейських та виникнення професійних 

захворювань під час виконання службових обов’язків  

2. Заходи особистої безпеки та правила техніки безпеки при проведенні 

спеціальних операцій та при виконанні службових обов’язків  

3. Облік травматизму та його профілактика 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Аналіз можливих небезпек для працівників національної поліції  

2. Рекомендації щодо забезпечення безпеки працівникам національної 

поліції в разі виконання службових завдань в населених пунктах та місцях, які 

опинилися в зоні надзвичайної ситуації. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

О 19 год. 40 хв. 9 квітня в с. Галиця Ніжинського району, у приватному 

житловому будинку виникла пожежа. Від отруєння продуктами горіння 

загинуло 3 особи (люди похилого віку). Вогнем знищено перекриття на площі 

5 кв. м та домашні речі. Попередня причина пожежі – порушення правил 

техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 2 

Вранці 9 квітня в с. Івано-Франкове Яворівського району, у приватному 

житловому будинку виявлено тіла 6 осіб. Попередня причина загибелі – 

отруєння чадним газом. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 3 

Близько 19 год. 10 квітня у Бориспільському районі на муловому полі № 

3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не 

експлуатується, в результаті  інтенсивного танення великої маси снігу та 

підняття ґрунтових вод, відбулося інтенсивне обводнення тіла дамби з втратою 

стійкісних характеристик, це спричинило прорив дамби в районі перепускного 

колодязя. Внаслідок прориву тала вода поступила до приймального резервуару 

насосної станції, але насос що відкачував воду не впорався з надто великим 

об’ємом, що призвело до переповнення резервуару і виливу частини води на 

прилеглу територію. 

Загрози підтоплення населених пунктів не було. О 05 год. 45 хв. 11 квітня 

виток води припинено шляхом спорудження перемички та зміцнення 

обвалування в місті промиву, надзвичайна ситуація ліквідована.   

 До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 590 чол. та 36 од. 

спеціальної техніки, а саме: від ДСНС України – 310 чол. та 10 од. техніки, від 

Міністерства оборони – 240 чол., від технічних служб водоканалу – 40 чол. та 

26 од. техніки. 
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Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 4 

О 8 год. 55 хв. 11 квітня у с. Біляки Семенівського району у приватному 

житловому будинку виявлено 3 особи, які, за попередніми даними, загинули від 

отруєння продуктами горіння. Пожежа самоліквідувалася, пожежно-рятувальні 

підрозділи не залучалися. Вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін 

кімнати на площі близько 12 м2 та диван. Причина та час виникнення пожежі 

встановлюються. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 5 

Орієнтовно о 15 год. 45 хв. 25 грудня у м. Олександрія на аеродромі в/ч 

2269 (належить МВС) під час проведення регламентних робіт при злеті, на 

відстані близько 1650 м від контрольної точки аеродрому, впав вертоліт Мі-8, 

внаслідок чого загинуло 5 осіб. 

На місці події працювали аварійно-рятувальні підрозділи МНС, МВС та 

бригади швидкої медичної допомоги. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 6 

О 17 год. 39 хв. 16 грудня в м. Харків на проспекті Московський 248Г в 

квартирі на десятому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку (1978 

року забудови), за попередніми даними, стався вибух газового балону з 

послідуючим горінням у чотирьох квартирах. Внаслідок вибуху загинуло 4 особи 

(з них 2 дитини 2005 та 2011 р.н.) та постраждало 8 осіб, яких з травмами різних 

ступенів важкості госпіталізовано. Вибухом зруйновано міжквартирні 

перегородки, пошкоджені перекриття між 9, 10 та 11 поверхами, має місце втрата 

несучих здібностей конструкція зовнішньої стіни. Вогнем знищено та 

пошкоджено майно чотирьох квартир. О 19 год. 34 хв. підрозділами МНС пожежу 

ліквідовано. В ході гасіння пожежі було врятовано 16 осіб та евакуйовано 184 

особи. Всі мешканці будинку тимчасово відселені до родичів та готелів. 

До аварійно-рятувальних робіт залучалось 168 чол. та 49 од. техніки, у 

тому числі від МНС 108 чол. та 27 од. техніки. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 
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безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 7 

Об 11 год. 10 хв. 2 серпня в м. Новомиргород на території ТОВ 

„Шкіряний завод” під час очищення від мулу відкритого резервуару глибиною 

5 м, від отруєння парами відходів виробництва загинуло 3 працівника та 1 

працівник у важкому стані госпіталізований до реанімаційного відділення 

обласної лікарні. Об 11 год. 50 хв. підрозділом МНС постраждалого та загиблих 

піднято з очисного резервуару. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 8 

О 14 год. 25 хв. 19 серпня 2006 року біля с. Новобогданівка 

Мелітопольського району на артилерійських складах військової частини А2985 

(Міноборони) на відкритій ділянці технічної території, де після пожежі 6 травня 

2004 року зберігалися залишки порохових зарядів до артилерійських 

боєприпасів, сталося їх самозаймання та вибух, який призвів до пожежі з 

подальшою детонацією боєприпасів. Внаслідок події постраждало 4 особи, 

яких з травмами та опіками середнього ступеню важкості госпіталізовано.  

З території військової частини евакуйовано всіх працівників та 

мешканців. Тимчасово призупинено рух автотранспорту на автошляху Харків-

Ялта та потягів на дільниці Мелітополь-Новобогданівка Придніпровської 

залізниці. Рух автомобільного транспорту та потягів організовано за резервною 

схемою. До гасіння пожежі залучено підрозділи, броньовану та спеціальну 

техніку МНС України. Розгорнуто пункт життєзабезпечення населення та 

надання медичної допомоги. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Ситуація 9 

О 16 год. 55 хв. 16 липня у Буському районі на перегоні Красне-Ожидів 

зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потягу 

№ 2005 (всього у складі потягу було 58 вагонів). Цистерни слідували із станції 

"Аса" (м. Джамбул, Казахстан) до станції "Оклеса" (республіка Польща). Через 

виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн. 

 В результаті сходу цистерн пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 

100 м контактної мережі та 3 опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з 

продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). В зону ураження 
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потрапило 14 населених пунктів Буського району та окремі території 

Радехівського та Бродівського районів області. 

 О 22 год. 29 хв. пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі продуктами 

горіння отруїлося 16 осіб, з яких 13 в стані тяжкого та середнього ступеня 

важкості госпіталізовано до військового медичного клінічного центру 

Західного оперативного командування у м. Львів. 

 Проведено позачергове засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Із 

6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 

мешканців.  До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 450 чол. 

особового складу та 80 од. техніки, у тому числі: від МНС 125 чол. та 30 од. 

техніки, від Мінтрансу 30 чол. та 7 од. техніки (6 пожежних потягів), від МВС 

220 чол. та 30 од. техніки, від МОЗ 25 чол. та 9 од. техніки. 

Завдання: Проаналізувати можливі небезпеки для працівників 

національної поліції та визначити тактику дій щодо забезпечення особистої 

безпеки та ефективного виконання службових повноважень. Розробити 

загальний алгоритм дій в разі ускладнення оперативної обстановки.  

 

Контрольні питання: 
1. Техніка безпеки в Національній поліції України.  

2. Особиста безпека при підготовці до несення служби. 

3. Причини травматизму поліцейських та виникнення професійних 

захворювань під час виконання службових обов’язків.  

4. Заходи особистої безпеки та правила техніки безпеки при проведенні 

спеціальних операцій.  

5. Заходи особистої безпеки та правила техніки безпеки при виконанні 

службових обов’язків.  

6. Проведення інструктажів, види інструктажів та їх зміст.  

7. Розслідування та облік травматизму, його профілактика. 

8. Заходи та засоби особистої безпеки при застосуванні поліцейських 

заходів (при особистих, групових діях та застосуванні спеціальних 

транспортних засобів та службових тварин). 

9. Дії працівників Національної поліції України  при виникненні 

надзвичайних ситуації природного характеру. 

10. Дії працівників Національної поліції України  у разі виникнення 

пожежі. 

 

Література: 

[6, 68, 69, 48, 59, 108, 110, 124, 143, 173, 314, 342, 373, 515, 516, 540, 598, 621, 

625] 



102 

Дисципліна 1.12. Правила та безпека дорожнього руху 

 
ТЕМА 1.12.1. Загальні положення правил та безпеки дорожнього руху 

 

Лекція – 2 год. 
 

Навчальна мета: ознайомлення слухачів з Правилами дорожнього 

руху України, як правовою основою дорожнього руху, загальними 

положеннями, термінами і визначеннями, розділами ПДР для практичного 

їх використання під час виконання службових обов’язків щодо запобігання 

правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та 

сприянню у розслідуванні злочинів. 

Виховна мета: здобуття професійних знань з ПДР з метою їх 

практичного використання під час виконання службових обов’язків, виховання 

почуття особистої відповідальності за забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Розвивальна мета: розвиток у слухачів позитивних нахилів, здібностей, 

творчого мислення, готовності не розгубитися і активно діяти в складних 

дорожніх умовах. 

Навчальне обладнання, ТЗН: плакати, стенди, відео та  мультимедійні 

тематичні матеріали, тестова комп’ютерна програма. 

Наочні засоби: макети, схеми, альбоми презентаційних тематичних 

матеріалів, магнітоплани. 

Міжтематичні зв’язки: основи безпечного керування, технічне 

обслуговування транспортних засобів, надання домедичної допомоги потерпілим 

під час дорожньо-транспортних пригод, охорона навколишнього середовища. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Основні терміни Правил дорожнього руху: «дорога», «транспортний 

засіб», «учасник дорожнього руху», «пішохід», «водій», «пасажир», «дорожньо-

транспортна пригода». 

2. Учасники дорожнього руху їх права і обов’язки.  

3. Види попереджувальних сигналів. 

4. Використання спеціальних сигналів водіями відповідних 

транспортних засобів. 

5. Дорожні знаки. Дорожня розмітка. Види світлофорів та їх призначення.  

6. Розташування транспортних засобів на дорозі. Дозволена швидкість руху. 

7. Поняття: «безпечний інтервал», «безпечна дистанція». Зустрічний роз’їзд.  

8. Правила обгону, зупинки та стоянки.  
 

Контрольні питання: 
1. Дати визначення термінів "перехрестя", "пішохід", "проїзна частина", 

"водій". 

2. Дати визначення термінів "розділювальна смуга ", «стоянка»,"темна 

пора доби", «транспортний засіб», «безпечна дистанція» . 

3. Дати визначення термінів "дорога", «вимушена зупинка»,, 

"гальмівний шлях", "дати дорогу", "причіп". 
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4. Дати визначення термінів "зупинка", "маршрутні транспортні засоби", 

"механічний транспортний засіб", "недостатня видимість". 

5. Дати визначення термінів "головна дорога", "максимальна дозволена 

маса", "залізничний переїзд", "край проїзної частий". 

6. Перелік документів, які повинен маги водій. Обов'язки водія перед 

виїздом і в дорозі, а також у випадку зупинки на вимогу працівника поліції. 

Кому і в яких випадках водій повинен надавати транспортний засіб? 

7. Обставини, за яких водієві забороняється керувати і передавати іншим 

особам керування транспортним засобом. 

8. Послідовність дій водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди. 

9. Види спеціальних сигналів. Дії учасників дорожнього руху у разі 

наближення транспортного засобу з увімкненими спеціальними сигналами. 

10. Порядок руху пішоходів по дорозі. Обов'язки пішоходів при переході 

проїзної частини та очікуванні транспортного засобу. 

11. Дії пішохода у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди. 

Заборони Правил дорожнього руху щодо руху пішоходів. 

12. Обов'язки пасажирів під час посадки (висадки) та користування 

транспортним засобом. Заборони Правил дорожнього руху що стосуються 

пасажирів. 

13. Заборони Правил дорожнього руху, що стосується водіїв мопедів і 

велосипеди. 

14. Призначення і правила встановлення попереджувальних знаків. Знаки 

які повторюються в населених пунктах і поза ними. 

15. Призначення, назва кожного знаку приорітету. Вимоги і порядок 

установлення знаків приорітету. 

16. Призначення заборонних знаків. Дати характеристику заборонних 

знаків «Рух заборонено», "Рух вантажних автомобілів заборонено", "Обгін 

заборонено", «Зупинку заборонено», «Стоянку заборонено». 

17. Назвати і охарактеризувати заборонні знаки, дія яких не 

розповсюджується на транспортні засоби, що належать, громадянам, які 

проживаючі, в позначеній зоні. 

18. 3агальні ознаки і призначення наказових знаків. Дати характеристику 

знаків "Рух прямо", "Рух прямо або ліворуч", "Рух легкових автомобілів", 

"Доріжка для велосипедистів", "Обмеження мінімальної швидкості".  

19. Призначення інформаційно-вказівних знаків. Дати характеристику 

знаків «Дорога для автомобілів», «Напрямку руху по смугах», «Місце для 

розвороту», «Пішохідна зона», «Попередній покажчик напрямку». 

20. Призначення і порядок використання табличок до дорожніх знаків. 

Дати характеристику табличок «Крім інвалідів», Зона дії», «Відстань до 

об'єкту», «Вид транспортного засобу», «Спосіб постановки транспортного 

засобу на стоянку». 

21. Назвати і охарактеризувати заборонні знаки, дія яких не 

розповсюджується на маршрутні транспортні засоби. 

22. Призначення горизонтальної розмітки. Дати характеристику 

наступних видів горизонтальної розмітки: "вузька суцільна біла лінія", "вузька 
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суцільна жовта лінія", "лінія наближення"", "подвійна переривчаста лінія", 

напис "СТОП ", «широка жовта суцільна лінія». 

 

Література: 

[96, 164, 163, 182, 250, 345, 356, 355, 357, 354, 411, 649, 673, 674] 

 

 

ТЕМА 1.12.2. Загальні положення правил та безпека дорожнього руху 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: ознайомлення слухачів з розділами правил дорожнього 

руху з метою їх виконання, впевнених дій та недопущення дорожньо-

транспортних пригод, прийняття рішень щодо виявлення і припинення 

порушень правил дорожнього руху. 

Виховна мета: здобуття професійних знань з ПДР з метою їх 

практичного використання , впевненість дій за складних дорожніх обставин. 

Розвивальна мета: розвиток у слухачів почуття особистої 

відповідальності за забезпечення безпеки дорожнього руху, поважного та 

етичного ставлення до інших учасників дорожнього руху. 

Навчальне обладнання, ТЗН: плакати, стенди, відео та  мультимедійні 

тематичні матеріали, тестова комп’ютерна програма. 

Наочні засоби: макети, схеми, альбоми презентаційних тематичних 

матеріалів, магнітоплани. 

Міжтематичні зв’язки: основи безпечного керування, технічне 

обслуговування транспортних засобів, надання домедичної допомоги 

потерпілим під час дорожньо-транспортних  пригод, охорона навколишнього 

середовища. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Проїзд перехресть. Перевага рейкових над нерейковими 

транспортними засобами на нерегульованих перехрестях. 

2. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. 

3. Переваги маршрутних транспортних засобів. 

4. Поняття «залізничний переїзд» та правила його проїзду.  

5. Правила перевезення пасажирів і вантажу.  

6. Рух транспортних засобів у колонах, житлових та пішохідних зонах. 



105 

Контрольні питання: 
1. Види попереджувальних сигналів. Порядок використання дальнього 

світла фар як попереджувального сигналу. 

2. Порядок подачі попереджу пальною сигналу світловим покажчиком 

повороту або рукою. 

3. Випадки обов’язкового увімкнення ближнього світла фар у світлу 

пору доби. 

4. Випадки обов’язкового увімкнення аварійної світлової сигналізації. 

5. Обов’язки водія перед початком руху, під час виїзду прилеглої 

території. Правила перестроювання. 

6. Правила виконання водієм повороту або розвороту. 

7. Місця, де забороняється розворот. 

8. Правила користування смугами розгону та гальмування. Порядок руху 

заднім ходом і обмеження щодо його виконання. 

9. Порядок визначення кількості смуг на проїзній частині для руху 

транспортних засобів. Вимоги Правил дорожньою руху щодо розташування 

транспортних засобів на проїзній частині, яка має три смуги в одному 

напрямку. 

10. Порядок користування смугами руху водіями транспортних засобів, 

швидкість руху яких не перевищує 40 км\год, а також у разі руху на 

велосипедах та мопедах. 

11. Фактори й обставини, які необхідно враховувати під час вибору 

швидкості з метою забезпечення безпеки руху. Заборони, пов'язані з швидкістю 

руху. 

12. Максимальні значення швидкості руху в житлових зонах, населених 

пунктах та поза ними для різних категорій транспортних засобів.  

13. Зустрічний роз'їзд, правила його виконання. Фактори й обставини, які 

необхідно враховувати при виборі безпечної дистанції та інтервали. 

14. Місця, де забороняється обгін. 

15. Умови, за яких дозволяється обгін. Порядок виконання обгону.  

16. 3агальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи. 

17. Місця, де забороняється зупинка і стоянка транспортних засобів 

18. Місця, де забороняється стоянка транспортних засобів. Умови , за 

яких водій може залишити транспортний засіб на стоянці. 

19. Види і ознаки перехресть. Загальні правила, які встановлюють 

порядок руху на всіх видах перехресть. 

20. Правила проїзду і черговість руху на регульованих перехрестях. 

21. Правила проїзду і черговість руху на перехрестях, де головна дорога 

змінює напрямок, або якщо немає можливості визначити головну дорогу. 

22. Особливості проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими 

секціями. Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків. 

23. Правила проїзду перехресть, рівнозначних і нерівнозначних доріг. 

24. Порядок користування дорогами, на яких є смуги для руху 

маршрутних транспортних засобів. Перевага маршрутних транспортних засобів 
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25. Порядок проїзду пішохідних переходів і зупинок трамваїв, якщо колії 

розташовані посередині проїзної частини. 

26. Правила користування зовнішніми світловими приладами підчас руху 

у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. 

27. Дії водія при осліпленні. Правила користування зовнішніми 

світловими приладами під час вимушеної зупинки на неосвітлених ділянках 

доріг у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Порядок 

користування протитуманними фарами та протитуманними ліхтарями. 

28. Різовидності залізничних переїздів. Вимоги Правил і порядок руху 

транспортних засобів через залізничний переїзд. 
 

Література: 

[138, 164, 250, 345, 356, 355, 357, 354, 411, 649, 673, 674] 

 

 

ТЕМА 1.12.3. Дії поліцейського для забезпечення безпеки дорожнього 

руху 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 3 год. 

 
 

Навчальна мета: ознайомлення слухачів з технічними засобами 

регулювання дорожнього руху, правилами їх застосування для забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

Виховна мета: набуття відповідних навичок по регулюванню 

дорожнього руху з метою їх практичного використання. 

Розвивальна мета: впевненість дій за складних дорожніх обставин, 

недопущення дорожньо-транспортних пригод учасниками дорожнього руху. 

Навчальне обладнання, ТЗН: плакати, стенди, жезл(диск), конуси, відео 

та мультимедійні тематичні матеріали, тестова комп’ютерна програма, 

навчальні автомобілі. 

Наочні засоби: макети, схеми, альбоми презентаційних тематичних 

матеріалів, магнітоплани. 

Міжтематичні зв’язки: основи безпечного керування, технічне 

обслуговування транспортних засобів.  

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Регулювання дорожнього руху.  

2. Поняття «регулювальник».  

3. Сигнали регулювальника.  
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Відпрацювання сигналів, які надає регулювальник.  

1.1. Регулювання дорожнього руху слухачами (індивідуально) на 

навчальному перехресті з використанням транспортних засобів (ситуація 1.1.) 

1.2. Регулювання дорожнього руху слухачами (індивідуально) під 

час супроводження колони транспортних засобів із спеціальними сигналами з 

використанням автомобілів та автомобільного майданчика (ситуація 1.2.) 

1.3. Регулювання дорожнього руху слухачами (індивідуально) під 

час скоєння ДТП учасниками дорожнього руху на перехресті з інтенсивним 

рухом (ситуація 1.3.) 

2. Вирішення ситуаційних завдань в комп’ютерній тестовій формі з 

використанням комп’ютерного класу. 

2.1. Вирішення ситуаційних завдань в комп’ютерній формі в 

навчальному варіанті(тренування) 10 питань – 10 хвилин. 

2.2. Вирішення ситуаційних завдань в комп’ютерній формі в 

заліковому варіанті 20 питань – 20 хвилин. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1.1. Регулювання дорожнього руху слухачами(індивідуально) 

на навчальному перехресті з використанням транспортних засобів. 

Місце проведення: автомобільний майданчик, перехрестя. 

Матеріально-технічне забезпечення: навчальні автомобілі, екіпіровка 

регулювальника, жезл (диск), свисток. 

1). Регулювальник (слухач навчальної групи) знаходиться в центрі 

перехрестя – руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед 

грудьми: 

- з лівого і правого боків рухаються задіяні для занять автомобілі прямо і 

праворуч; 

- пішоходи(слухачі навчальної групи) переходять проїздну частину за  

спиною та перед грудьми регулювальника(слухача); 

- з боку грудей і спини – рух заборонено, автомобілі не рухаються. 

2). Регулювальник змінює положення корпуса і рук– рука піднята вгору: 

- рух всіх транспортних засобів і пішоходів заборонено(жест 

регулювальника з піднятою вгору рукою аналогічна вимогам жовтого сигналу 

світлофора). 

3). Регулювальник змінює положення корпусу та рук – права рука 

витягнута вперед: 

- з лівого боку – автомобілі, які задіяні рухаються у всіх напрямках; 

пішоходи(слухачі навчальної групи) переходять проїздну частину за спиною 

регулювальника; 

- з правого боку та спини – автомобілі не рухаються(стоять). 

Завдання:регулювання дорожнього руху, забезпечення безпеки 

дорожнього руху, відпрацювання навичок регулювання дорожнього руху. 
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Ситуація 1.2. Регулювання дорожнього руху слухачами(індивідуально) 

під час супроводження колони транспортних засобів із спеціальними сигналами 

з використанням автомобілів та автомобільного майданчика. 

Місце проведення: автомобільний майданчик. 

Матеріально-технічне забезпечення: навчальні автомобілі, службові 

автомобілі зі спец.сигналом, екіпіровка регулювальника, жезл(диск), конуси, 

свисток. 

1). Регулювальник(слухач навчальної групи) знаходиться в центрі 

перехрестя та забезпечує безперешкодний проїзд колони транспортних засобів -  

положення корпусу до автомобілів колони лівим боком, руки витягнуті в 

сторони або права рука зігнута перед грудьми. 

Завдання:забезпечити безперешкодний проїзд автомобілів в колоні, 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

Ситуація 1.3. Регулювання дорожнього руху слухачами(індивідуально) 

під час скоєння ДТП учасниками дорожнього руху на перехресті з інтенсивним 

рухом 

Місце проведення: автомобільний майданчик, нерегульоване перехрестя. 

Матеріально-технічне забезпечення: навчальні автомобілі, екіпіровка 

регулювальника, жезл (диск), конуси, свисток. 

1). Регулювальник (слухач навчальної групи) знаходиться на перехресті, 

де скоєно ДТП за участю двох автомобілів, регулює дорожній рух, рука піднята 

в гору: 

- рух усіх транспортних засобів заборонено. 

2). Регулювальник (слухач навчальної групи) знаходиться на перехресті, 

де скоєно ДТП за участю двох автомобілів, регулює дорожній рух, зупиняє 

легковий автомобіль жезлом (диском) або рукою вказуючи на цей 

транспортний засіб, подає інші сигнали, які зрозумілі водіям і пішоходам. 

Завдання:відпрацювання всіх положень корпусу і рук під час 

регулювання дорожнього руху на перехресті де скоєно ДТП з інтенсивним 

рухом, забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

Контрольні питання: 

1. Позначення транспортних засобів, що рухаються у колоні. Їх 

розташування на проїзній частині під час руху. 

2. Особливості руху в житловій зоні. Обмеження, що стосуються руху 

транспортних засобів в житловій зоні. 

3. Вимоги Правил дорожньою руху щодо руху на автомагістралях і 

дорогах для автомобілів. 

4. Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху по гірських дорогах і на 

крутих спусках. Міжнародний рух. 

5. Технічні несправності гальмівної системи, за яких експлуатація 

транспортного засобу забороняється. 

6. Технічні несправності зовнішніх світлових приладів, за яких 

експлуатація транспортного засобу забороняється. 
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7. Технічні несправності рульового керування та двигуна, за яких 

експлуатація транспортного засобу забороняється. 

8. Технічні несправності коліс і шин з якими забороняється експлуатація 

транспортних засобів. 

9. Технічні несправності з якими забороняється подальший рух 

транспортних засобів. 

10. Види сигналів світлофора та значення кожною з них. 

11. Сигнали регулювальника та їх значення для учасників дорожнього 

руху. 

12. Випадки, коли забороняється рух через залізничний переїзд. 

13. Дії водія під час вимушеної зупинки на залізничному переїзді. 

14. Порядок перевезення людей. Випадки, коли забороняється 

перевезення людей.  

15. Правила розміщення вантажу на транспортному засобі й умови його 

перевезення.  

16. Позначення вантажу, що перевозиться. Випадки, що вимагають 

узгодження з Державтоінспекцією умов руху при перевезенні вантажу. 

17. Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок 

буксирування механічних транспортних засобів. 

18. Випадки, коли забороняється буксирування транспортних засобів. 

Порядок перевезення пасажирів під час буксирування. 

19. Вимоги до учня, майстра навчання або особи, яка навчає керуванню 

транспортним засобом. Обладнання учбових автомобілів. 

 

Література: 

[138, 164, 250, 345, 356, 355, 357, 354, 411, 649, 673, 674] 

 

 

ІІ. Професійно-теоретична підготовка 
 

Дисципліна 2.1. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції 
 

ТЕМА 2.1.1. Основні положення Закону України «Про Національну 

поліцію» 

Лекція – 2 год.  

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів  

загальних вимог закону України «Про Національну поліцію». 

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 

«Про Національну поліцію», вміло застосовувати отримані слухачами знання в 

практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття та завдання Національної поліції.  

2. Завдання поліції.  

3. Правова основа діяльності поліції. 

4. Принципи діяльності поліції.  

5. Система Національної поліції. 

6. Структура апарату Національної поліції України 

7. Статус поліцейського. 

 

Контрольні питання: 

1. Завдання поліції.  

2. Принципи діяльності поліції.  

3. Правова основа діяльності поліції. 

4. Система Національної поліції. 

5. Структура апарату Національної поліції України 

 

Література: 

[1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 115, 135, 137, 

145, 146, 167, 170, 173, 171, 172, 263, 264, 260] 

 

 

ТЕМА 2.1.2. Правові засади застосування поліцейських заходів 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів   

вимог закону України «Про Національну поліцію» щодо поняття, видів та 

порядку застосування поліцейських заходів. 

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 

«Про Національну поліцію» щодо поліцейських заходів, вміло їх застосовувати  

в практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 
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Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття поліцейських заходів. 

2. Види поліцейських заходів. 

3. Превентивні поліцейські заходи та їх характеристика. 

4. Примусові поліцейські заходи та їх характеристика. 

 

Практична робота 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1. 

Патрульні Рудь та Шевчук під час чергування о 2-00 год. помітили біля 

дороги людину, яка підняла руку і намагалась зупинити службовий автомобіль. 

Патрульні зупинились і чоловік попросив їх довезти його до дому (приблизно 2 

км. від місця зупинки), пояснивши це, що почуває себе зле. Патрульні посадили 

чоловіка до машини і підвезли його. Після того, як він вийшов із машини, 

патрульні знайшли на задньому сидінні службового автомобіля 100 грн.  

Питання :  

1. Визначте як мають діяти Рудь та Шевчук? 

2. Назвіть правові наслідки дій патрульних поліцейських? 

 

Ситуація 2. 

У нічний час, близько другої години, з приміщення бару «Кут» надійшло 

повідомлення про спробу незаконного проникнення групи молодиків. 

Прибувши на місце події наряд поліції, виявив двох підлітків, віком 15-17 

років, які намагались виламати замок вхідних дверей бару «Кут».  На вимогу 

поліції припинити протиправні дії підлітки з металевими прутами в руках 

накинулись на поліцейських. 

Для відбиття нападу поліцейськими було застосовано табельну 

вогнепальну зброю у результаті чого одного було поранено. 

Питання :  

1. Оцініть законність дій наяду поліції? 

2. Визначте першочергові дії поліцейських в ситуації яка склалася? 

3. Визначте які заходи впливу застосовуються поліцейськими у 

вказаній ситуації? 

4. Визначте відмінність між поверхневим оглядом та особистим 

оглядом. 

5. Визначте підстави перевірки документів у особи? 

6. Визначте типові помилки та законність дій поліцейських? 
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Ситуація 3. 

Відповідно до Закону України «Про національну поліцію» 

охарактеризуйте: 

 основні повноваження поліції; 

 додаткові повноваження поліції; 

 формування інформаційних ресурсів поліцією; 

 використання поліцією інформаційних ресурсів; 

 відповідальність за протиправне використання інформаційних 

ресурсів. 

 

Ситуація 4. 

Під час з’ясування причин дорожньо-транспортної пригоди поліцейським 

Р. було прийнято рішення виявити можливих свідків чи очевидців події.  

Один із свідків ДТП вказав на водія Тойоти, який і створив аварійну 

ситуацію та в результаті якої відбулась подія. На запитання поліцейського 

водій Тойоти відмовився відповідати на питання, та пояснив, що відношення до 

ДТП не має. 

Питання : 
1. Визначте першочергові дії поліцейських в ситуації яка склалася? 

2. Який порядок опитування особи та перевірки документів? 

3. Визначте умови та порядок поверхневого огляду особи? 

4. Визначте відмінність між поверхневим оглядом та особистим оглядом. 

5. Визначте підстави зупинення транспортного засобу? 

6. Визначте підстави щодо обмеження пересування особи, 

транспортного засобу або фактичного володіння річчю? 

7. Визначте типові помилки та законність дій поліцейських? 

 

Ситуація 5. 

Під час комплексного відпрацювання на предмет забезпечення публічної 

безпеки та порядку на території місцевого ЖД вокзалу поліцейський виявив 

особу, яка своєю поведінкою виявила певну  підозру.  

Звернувшись до особи з вимогою пред’явити її документи, особа 

відвернулась та намагалась відійти від поліцейського. На вимогу зупинитись 

особа не відреагувала. Під час затримання, особа відібрала у поліцейського 

спецзасіб «ПР» та нанесла наступні тілесні ушкодження: 

Забій кисті лівої руки; 

Закрита черепно-мозкова травма; 

Забиття м’яких тканей носа; 

Перелом кістки носа. 

Питання :  

1. Визначте підстави перевірки документів у особи? 

2. Дослідіть питання необхідної оборони? 

3. Визначте підстави застосування вогнепальної зброї поліцейським в 

ситуації яка склалася? 
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4. Дослідіть особливості перевищення необхідної оборони? 

5. Визначте які заходи впливу застосовуються поліцейськими у вказаній 

ситуації? 

6. Визначте типові помилки та законність дій поліцейських? 

 

Ситуація 6. 

В поліцію надійшов виклик, що на вулиці А.Ахматової перебуває особа зі 

зброєю в руках. Поведінка особи – неадекватна. Є ознаки, що особа може 

перебувати у стані сп’яніння.  
(Відео з даною ситуацією див. в м мережі Інтернет: «затримання озброєної особи на 

вул.. А. Ахматової». 

Питання :  

1. Визначте першочергові дії поліцейських в ситуації яка склалася? 

2. Кваліфікуйте дії правопорушника, визначте заходи та алгоритми дій 

та їх узгодженість.  

3. Визначте підстави застосування поліцейських заходів примусу. 

4. Визначте умови та порядок поверхневого огляду особи. 

5. Визначте порядок проведення особистого огляду та огляду речей особи. 

6. Визначте відмінність між поверхневим оглядом та особистим оглядом. 

7. Визначте порядок та умови обшуку особи. 

8. Визначте відмінність між поверхневим оглядом, особистим оглядом 

та обшуком особи. 

9. Назвіть правові наслідки дій патрульних поліцейських? 

10. Визначте типові помилки та законність дій поліцейських? 
 

Ситуація 7. 

Водій автомобіля Мерседес порушив правила дорожнього руху та 

здійснив стоянку у невстановленому місці.  

Поліцейський, що виявив дане порушення здійснив вимогу у водія надати 

документи, припаркувати автомобіль з дотриманням ПДР, викликав наряд 

патрульної поліції. 

На вимогу поліцейського видій не відреагував, вийшов з автомобіля, 

продемонстрував, що в нього є зброя… 

Питання :  

1. Визначте першочергові дії поліцейських в ситуації яка склалася? 

2. Кваліфікуйте дії правопорушника, визначте заходи та алгоритми дій 

та їх узгодженість.  

3. Визначте підстави застосування поліцейських заходів примусу. 

4. Визначте умови та порядок поверхневого огляду особи. 

5. Визначте порядок проведення особистого огляду та огляду речей особи. 

6. Визначте відмінність між поверхневим оглядом та особистим оглядом. 

7. Визначте порядок та умови обшуку особи. 

8. Визначте відмінність між поверхневим оглядом, особистим оглядом 

та обшуком особи. 
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Контрольні питання: 

1. Види поліцейських заходів. 

2. Поліцейські заходи. 

3. Превентивні поліцейські заходи та їх характеристика. 

4. Примусові поліцейські заходи та їх характеристика. 

 

Література: 

[1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 115, 135, 137, 

145, 146, 167, 170, 173, 171, 172] 

 

 

ТЕМА 2.1.3. Поняття, зміст, правові засади публічної (громадської) 

безпеки і порядку. Організація діяльності поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів   

вимог закону України «Про Національну поліцію» щодо поняття, видів та 

порядку застосування поліцейських заходів. 

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 

«Про Національну поліцію» щодо поліцейських заходів, вміло їх застосовувати  

в практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття та види заходів з масовою участю громадян (мирні зібрання, 

святкові та пам’ятні заходи, спортивні заходи, охоронні заходи, вибори). 

2. Взаємодія та комунікація поліції з учасниками масових заходів. 

Управління натовпом під час проведення масових заходів. Припинення 

правопорушень під час проведення масових заходів. Особливості дій поліції 

при припиненні масових заворушень.  

3. Особливості забезпечення публічної безпеки та порядку під час 

проведення спортивних змагань та футбольних матчів. 
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4. Забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборів. 

 

Практична робота 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1. 

Патрульний поліцейський територіального відділу поліції Іванов 

перебуваючи на службі із забезпечення громадської безпеки та поряду в парку 

ім. Мазепи м. Києва. Запідозривши громадянина в скоєнні правопорушення, 

підійшов до нього, привітався, відрекомендувався і вимагав пред’явити 

документ, який посвідчує особу. На що останній попросив інспектора показати 

свої документи. Іванов відмовився показувати документи, аргументувавши 

свою відмову тим, що він у форменому одязі. 

Питання :  

Визначте правомірність дій патрульного поліції? 

Назвіть основні обов’язки поліцейського у разі звернення до нього 

громадян? 

 

Ситуація 2. 

За вчинення дрібного хуліганства працівник поліції здійснив 

адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. 

Після двох годин від часу фактичного затримання особи працівник 

поліції повідомив за допомогою телефонного зв’язку центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про отримання ним відмови 

затриманої особи від адвоката. 

 

Питання :  

1. Визначте правомірність дій працівника поліції? 

2. Прокоментуйте порядок інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб? 

 

Контрольні питання: 

1. Види заходів з масовою участю громадян. 

2. Взаємодія та комунікація поліції з учасниками масових заходів.  

3. Забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборів. 

4. Особливості забезпечення публічної безпеки та порядку під час 

проведення спортивних змагань та футбольних матчів. 

 

Література: 

[1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 115, 135, 137, 145, 

146, 167, 170, 173, 171, 172, 263, 264, 260] 
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ТЕМА 2.1.4. Несення служби поліцейськими. Поліцейське 

реагування на заяви та повідомлення громадян 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів   

вимог закону України «Про Національну поліцію» щодо поняття, видів та 

порядку застосування поліцейських заходів. 

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 

«Про Національну поліцію» щодо поліцейських заходів, вміло їх застосовувати  

в практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

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

служби 

2. Організація діяльності підрозділів патрульної поліції та відділень 

моніторингу відокремлених структурних підрозділів (відділів, відділень) 

територіальних органів Національної поліції України 

3. Сектор превенції патрульної поліції  

4. Види нарядів поліції 

5. Підготовка до несення служби. Інструктаж перед початком несення 

служби 

6. Спорядження та однострій поліцейського 

7. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби 

8. Основні форми та методи несення служби. Патрулювання 

9. Правові засади реагування поліцейського на заяви та повідомлення 

про правопорушення або події 

 

Ситуація № 1 

До постового поліцейського Ковальчука звернулися члени громадського 

формування з охорони громадського порядку «Міська варта» і попросили його 

зайти в клуб фабрики для надання допомоги в наведенні громадянського порядку. 
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Ковальчук разом з членами громадського формування доставив в штаб 

громадського формування «Міська варта» порушника громадського порядку і 

повернувся на пост. На це він затратив одну годину. 

Завдання: 1. Чи вірно поступив поліцейський? 

2. В яких випадках він має право залишити пост або маршрут? 

3. Як повинен поступити поліцейський після повернення на пост? 

 

Ситуація № 2 

Начальник Деснянського УП ГУНП України в м. Києві дав вказівку 

своєму заступнику підготувати план комплексного використання сил і засобів 

по охороні публічного порядку на території, що обслуговується на 2016 рік. 

Завдання: 1. Які елементи входять до комплексного плану (єдина 

дислокація). 

2. Які особливості для кожного наряду (поста) заносяться в картку 

маршруту? 

 

Ситуація № 3 

Під час патрулювання у вечірній час сержанту поліції Уманець перехожий 

громадянин повідомив, що переходячи через подвір’я по вул. Стадіонній він чув 

крики і стогін. Поліцейський попросив цього громадянина по телефону 

повідомити про це в поліцію, а сам пішов до згаданого подвір’я, де в темній його 

частині побачив лежачого без свідомості закривавленого чоловіка. Уманець 

переніс потерпілого і поклав на лаву, яка стояла неподалік і попросив мешканців 

однієї з квартир побути біля потерпілого, а сам пішов до телефону-автомату 

дзвонити черговому органу поліції. 

Повернувшись через 5–7 хвилин він побачив, що біля потерпілого і на 

місці, де останній лежав раніше, перебувають мешканці будинку, які 

обговорюють подію. 

Завдання: Проаналізуйте дії поліцейського. 

 

Ситуація № 4 

Управляючий відділенням Національного банку України попросив 

постового поліцейського Соляника надати допомогу інкасатору доставити в 

банк денну виручку ювелірного магазину. Враховуючи, що цей магазин 

знаходяться неподалік від банку, поліцейський Соляник погодився 

задовольнити це прохання управляючого і супроводив інкасатора з грошима. 

Завдання: 1. Дайте оцінку діям поліцейського. 

2. В яких випадках поліцейський може тимчасово залишити пост? 

 

Ситуація № 5 

22.05.2016 року о 10.00 постовий поліцейський Сидоров по радіостанції 

отримав від чергового Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві 

повідомлення про те, що по бульвару Перова, 15 групою осіб здійснено напад 

на банківську установу. 

Завдання: 1. Дії постового поліцейського при отриманні цього повідомлення. 
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2. Складіть письмовий рапорт про обставини кримінального 

правопорушення на ім’я начальника Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві. 

 

Ситуація № 6 

20.09.2015 року о 14.20 до постових поліцейських Пилипенка І.П. і 

Синчук В.І. підійшла громадянка Демська Г.В. і повідомила, що її зґвалтував в 

Парку Партизанської слави незнайомий чоловік. 

Завдання: 1. Дії постових поліцейських в цій ситуації. 

2. Про обставини вчинення злочину скласти письмовий рапорт на ім’я 

начальника Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві. 

 

 

Ситуація № 7 

Громадянка Педько А.Ю. звернулась до дільничного офіцера поліції 

лейтенанта Прохайло В.В. з усною заявою про кримінальне правопорушення. 

Але дільничний офіцер поліції у прийомі заяви відмовив, мотивуючи тим, що 

він проходить службу у підрозділі Національної поліції, який обслуговує іншу 

територію, а також тим, що недостатньо свідчень для вирішення питання про 

наявність ознак кримінального правопорушення, а також, що він уже як 

протягом тижня знаходиться у відпустці. Прохайло В.В. порекомендував 

громадянці звернутися до чергової частини органу поліції, яка обслуговує її 

територію, вказавши адресу даного органу поліції. 

Дайте юридичну оцінку діям працівника поліції. 

 

Контрольні питання: 

1. Види нарядів поліції. 

2. Основні обов’язки та повноваження поліцейського під час несення 

служби. 

3. Підготовка до несення служби. Інструктаж перед початком несення 

служби. 

4. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби. 

5. Спорядження та однострій поліцейського. 

6. Організація діяльності підрозділів патрульної поліції та відділень 

моніторингу відокремлених структурних підрозділів (відділів, відділень) 

територіальних органів Національної поліції України. 

7. Сектор превенції патрульної поліції . 

8. Основні форми та методи несення служби. Патрулювання. 

9. Правові засади реагування поліцейського на заяви та повідомлення 

про правопорушення або події. 

 

Література: 

[1, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 115, 135, 137, 173, 171, 172] 
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ТЕМА 2.1.5. Дисципліна та законність в діяльності поліції 
 

Лекція – 2 год. 
 

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

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

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 
Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 
Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 
Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 
дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 
сфері прав людини. 

 
Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 
1. Система правового забезпечення службової дисципліни  
2. Визначення принципів етики працівників МВС 
3. Особливості службової дисципліни: 
4. Дисциплінарна відповідальність поліцейських та заходи заохочення 

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

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

дисципліни в органах поліції.  
 

Контрольні питання: 
1. Дисциплінарна відповідальність поліцейських та заходи заохочення 

поліцейських. 
2. Особливості службової дисципліни: 
3. Система правового забезпечення службової дисципліни  
4. Визначення принципів етики працівників МВС 
5. Роль підрозділів внутрішньої безпеки у дотриманні законодавства та 

дисципліни в органах поліції.  
6. Кримінальна, адміністративна, та цивільно-правова відповідальність 

поліцейських. 
7. Правове забезпечення законності в діяльності Національної поліції. 

 
Література: 

[1, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 171, 172] 
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Дисципліна 2.2. Адміністративна відповідальність та 

провадження у справах про адміністративні правопорушення 
 

ТЕМА 2.2.1. Адміністративна відповідальність. Адміністративне 

правопорушення 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття, підстави та принципи адміністративної відповідальності.  

2. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 

Обставини, що обтяжують та пом’якшують відповідальність.  

3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх та окремих категорій 

громадян. 

4. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності. 

5. Склад адміністративного правопорушення. 

6. Поняття, мета та види адміністративних стягнень. 

7. Загальна характеристика та види правопорушень. 

8. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

9. Вирішення ситуативних завдань. 
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Ст. 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному 

вигляді. 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Які ознаки об’єктивної сторони можна знайти? 

2. Чи є це правопорушення з формальним чи матеріальним складом? 

3. Чи є шкідливі наслідки у цього правопорушення? 

4. Чи можливі шкідливі наслідки цього правопорушення? 

5. Які обов’язкові ознаки об’єктивної сторони крім діяння можна знайти 

в цьому правопорушенні? 

6. Дати характеристику суб’єктивної сторони правопорушення. 

7. Які нормативні, фактичні та документальні підстави адміністративної 

відповідальності за це правопорушення. 

8. В якому розділі і якій частині КУпАП знаходиться це 

правопорушення. 

 

Ситуація 2 

Ст. 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Які ознаки об’єктивної сторони можна знайти? 

2. Чи є це правопорушення з формальним чи матеріальним складом? 

3. Чи є шкідливі наслідки у цього правопорушення? 

4. Чи можливі шкідливі наслідки цього правопорушення? 

5. Які обов’язкові ознаки об’єктивної сторони крім діяння можна знайти 

в цьому правопорушенні? 

6. Дати характеристику суб’єктивної сторони правопорушення. 

7. Які нормативні, фактичні та документальні підстави адміністративної 

відповідальності за це правопорушення. 

8. В якому розділі і якій частині КУпАП знаходиться це 

правопорушення. 

 

Ситуація 3 

Ст. 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні 

автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони 

або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях 

місць провадження робіт. 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Які ознаки об’єктивної сторони можна знайти для кожної частини цієї 

статті? 

2. Чи є це правопорушення з формальним чи матеріальним складом 

(розглянути для кожної частини цієї статті)? 

3. Чи є шкідливі наслідки у цього правопорушення? 

4. Чи можливі шкідливі наслідки цього правопорушення? 
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5. Які обов’язкові ознаки об’єктивної сторони крім діяння можна знайти 

в цьому правопорушенні? 

6. Дати характеристику суб’єктивної сторони правопорушення. 

7. Які нормативні, фактичні та документальні підстави адміністративної 

відповідальності за це правопорушення. 

8. В якому розділі і якій частині КУпАП знаходиться це 

правопорушення. 

 

Контрольні питання: 

1. Що таке адміністративна відповідальність? 

2. Які існують підстави адміністративної відповідальності? 

3. Які строки притягнення до адміністративної відповідальності? 

4. В чому полягає сутність принципу законності? 

5. Що таке правопорушення? 

6. Які обставини пом’якшують та обтяжують відповідальність? 

7. Що входить до складу правопорушення? 

8. Які обставини виключають адміністративну відповідальність? 

9. Які існують особливості притягнення працівників поліції до 

відповідальності при вчиненні правопорушень? 

10. Які існують види адміністративних стягнень? 

 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 165, 166, 191, 195, 211, 213, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.2. Повноваження поліції щодо провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

 

Лекція – 3 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 
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Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Адміністративні правопорушення, підвідомчі поліції. 

3. Докази у справі про адміністративне правопорушення. 

4. Обставини, за яких провадження в справі про адміністративне 

правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю. 

5. Адміністративні стягнення, які накладаються поліцією. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень. 

3. Вирішення ситуативних завдань. 

4. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Ст. 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких 

провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. 

Правопорушення, яке передбачене ст. 180-1 КУпАП не віднесено до 

компетенції Національної поліції щодо його розгляду. 

 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави 

адміністративної відповідальності. 

2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення. 

3. Визначити строки притягнення особи до адміністративної 

відповідальності. 

4. Які особи можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності 

за таке правопорушення? 

5. Які обставини, що виключають провадження в справі про 

адміністративне правопорушення, можуть виникнути в цій ситуації?  

6. Який вид провадження буде в цій ситуації – звичайний чи спрощений? 

Пояснити. 

7. В який спосіб поліцейський має забезпечити  реалізацію завдань 

провадження в цій ситуації? 
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8. Визначити, які процесуальні дії має провести поліцейський на стадії 

адміністративного розслідування. 

9. Визначити алгоритм дій поліцейського на першій стадії провадження 

в цій справі. 

 

Ситуація 2 

Ст. 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної 

зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням 

установленого порядку. 

 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави 

адміністративної відповідальності. 

2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення. 

3. Визначити строки притягнення особи до адміністративної 

відповідальності 

4. Що може бути доказами вчинення правопорушення в цій справі? 

5. Які функції поліцейського щодо збору та фіксації доказів? Які права 

має поліцейській? 

6. Чи уповноважений поліцейський скласти протокол за таке 

правопорушення? Чим передбачена (або не передбачена) така можливість? 

7. Яким нормативним актом МВС має керуватися поліцейський в цій 

ситуації? 

8. Чи є обов’язковим складання протоколу за таке правопорушення? 

9. Чи віднесено цю статтю до компетенції національної поліції щодо її 

розгляду? 

10. Чи уповноважений поліцейський застосовувати стягнення, які 

передбачені в санкції цієї статті? 

 

Контрольні питання: 

1. Види проваджень та їх стадії. 

2. Нормативні вимоги щодо оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення. 

3. Адміністративні правопорушення, підвідомчі поліції. 

4. Адміністративні правопорушення, матеріали щодо яких поліція 

передає на розгляд судів, адміністративних комісій, виконавчих комітетів 

місцевих рад та інших органів. 

5. Повноваження поліції на стадії адміністративного розслідування. 

6. Докази у справі про адміністративне правопорушення та їх оцінка. 

7. Пояснення учасників адміністративного провадження. 

8. Обставини, за яких провадження в справі про адміністративне 

правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю. 
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9. Підготовка до розгляду, строки та розгляд справ про адміністративні 

правопорушення. 

10. Адміністративні стягнення, які накладаються поліцією. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 165, 166, 191, 193, 195, 211, 213, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.3. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні 

в справі про адміністративне правопорушення 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 

1. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

2. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності. 

3. Інші учасники провадження. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень. 

3. Вирішення ситуативних завдань. 
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4. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Ст. 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. 

Було виявлено 3-х осіб, які вчинили таке правопорушення: 1-а особа – 

віком 15 років, 2-а особа  - віком 17 років, 3-я особа віком 35 років. 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Дати характеристику особливостям об’єктивної сторони 

правопорушення. 

2. Чи поширюється компетенція Національної поліції на таке 

правопорушення? 

3. Визначити строки притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності 

4. Що може бути доказами вчинення правопорушення  в цій справі? 

5. Чи належить це правопорушення до компетенції  поліції? 

6. Дати юридичну характеристику особам, які вчинили правопорушення. 

7. Чи є обставини, які обтяжують або пом’якшують відповідальність для 

кожного з них? 

8. До якого із суб’єктів можуть бути застосовані заходи, передбачені в 

статті 24-1 КУпАП? Чи має право патрульний поліцейський застосовувати такі 

заходи? 

9. Як буде нести відповідальність 3-я особа(35 років), якщо це майор 

Збройних сил України? 

10. Чи можуть брати участь у цій справі законні представники? 

11. Як має бути застосована стаття 258 КУпАП в такій ситуації? 

12. Які права мають особи, які вчинили правопорушення? 

 

Ситуація 2 

Ст. 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

Дати відповіді на такі запитання: 

1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави 

адміністративної відповідальності. 

2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення. 

3. Визначити строки притягнення особи до адміністративної 

відповідальності 

4. Що може бути доказами вчинення правопорушення  в цій справі? 

5. Які функції поліцейського щодо збору та фіксації доказів? Які права 

має поліцейській? 

6. Чи уповноважений поліцейський скласти протокол за таке 

правопорушення? Чим передбачена (або не передбачена) така можливість? 

7. Яким нормативним актом МВС має керуватися поліцейський в цій 

ситуації? 
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8. Чи є обов’язковим складання протоколу за таке правопорушення? 

9. Чи віднесено цю статтю до компетенції національної поліції щодо її 

розгляду? 

10. Чи уповноважений поліцейський застосовувати стягнення, які 

передбачені в санкції цієї статті? 

 

Контрольні питання: 

1. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

2. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності. 

3. Потерпілий. 

4. Законні представники. 

5. Захисник. 

6. Свідок. 

7. Експерт. 

8. Перекладач. 

9. Поняті. 

10. Участь прокурора при розгляді справ про адміністративні 

правопорушення. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 165, 166, 191, 193, 195, 211, 213, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.4. Процесуальні документи у справах про адміністративні 

правопорушення 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 
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Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Види та зміст процесуальних документів в провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення. 

2. Процесуальні документи, що фіксують фактичні обставини у справах 

про адміністративні правопорушення. 

3. Процесуальні документи, які забезпечують провадження у справах 

про адміністративні правопорушення.  

4. Процесуальні документи у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

5. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

6. Матеріали, які додаються до протоколу про адміністративне 

правопорушення. 

7. Зміст постанови у справі про адміністративне правопорушення та 

види постанов. 

8. Оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення та її перегляд. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень. 

3. Вирішення ситуативних завдань. 

4. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

26 серпня 2016 року о 20.30 год. поліцейськими було виявлено гр. 

Федченко В.П., який перебував на квітковій клумбі неподалік Львівської 

Національної Опери у стані алкогольного сп’яніння, з пляшкою вина 

«Масандра» в руці. На вимогу поліцейських припинити розпивання спиртних 

напоїв не реагував, під час складання постанови про притягнення до 

відповідальності, оспорював факт вчинення правопорушення, пояснюючи, що 

він святкує розлучення із жінкою і нікому не заважає. 

Свідками правопорушення стали: 

гр. Максимів Семен Тарасович, 1978 р.н., прож. м. Львів вул. Городоцька 

4 кв. 17.; 

гр. Петрикіна Тетяна Петрівна, 1967 р.н., прож. м. Львів вул. Листопадова 

74 кв. 5. 
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На вимогу офіцера поліції, гр. Косаренко правопорушення не припинив, 

внаслідок чого до нього було застосовано фізичну силу, затримано та 

доставлено до міського відділу поліції; проведено особистий огляд, огляд і 

вилучення речей, що були при ньому. 

 

Завдання по ситуації. 

1. Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. Косаренка І.П. за 

нормами КУпАП. 

2. Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення? 

3. Яким органом розглядається справа? 

4. Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

5. Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

6. Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

7. Презентувати алгоритм дій дільничного офіцера поліції для 

навчальної групи. 

 

Ситуація 2 

20 січня 2015 року о 16 годині у дворі будинку 15 по вул. Комарова 

громадянин Лисов О.В розпивав пляшку пива разом з неповнолітнім Івановим 

А.А. у своїй квартирі, який проживає з ним по сусідству, в результаті чого 

неповнолітній, перебуваючи в стан алкогольного сп’яніння почав чіплятися до 

перехожих громадян і висловлюватися на їхню адресу нецензурними словами. 

Свідком цієї ситуації був двірник, який і викликав поліцію.  

 

Завдання по ситуації. 

1. Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії вказаних осіб за 

нормами КУпАП. 

2. Чи належить право поліції складати протокол про адміністративне 

правопорушення? 

3. Чи є обставини, які обтяжують або пом’якшують відповідальність для 

кожного з них? 

4. Який порядок процесуального оформлення матеріалів за даним 

адміністративним правопорушенням? 

5. Складіть протоколи про адміністративні правопорушення щодо винних 

осіб або постанови про притягнення їх до відповідальності. 

6.Презентувати алгоритм дій дільничного офіцера поліції для навчальної 

групи. 
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Ситуація 3 

До Києво-Святошинського РВП ГУНП у Київській області з письмовою 

заявою звернувся гр. Б., про те, що близько 21.00 год. в селі Круглик по вул. 

Садовій, поблизу буд. 60, його покусала німецька вівчарка. 

Перевіркою встановлено, що власник собаки, гр. М., проживає у 

селі Круглик, у власному будинку. 

25.02.2016 р. близько 21.00 год., гр. М., не помітивши, що відчинена 

хвіртка на вулицю, вирішив вигуляти свою німецьку вівчарку, випустивши її з 

підвального приміщення на подвір’я. Собака вибіг на вулицю і, помітивши 

людей, які знаходились неподалік, накинувся на них, покусавши гр. Б. та 

малолітнього гр. Д., чим спричинив їм легкої тяжкості тілесні ушкодження. 

 

Завдання по ситуації. 

1. Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії вказаних осіб за 

нормами КУпАП. 

2. Які засоби використовуються поліцейськими для відбиття нападу та 

знешкодження тварини? 

3. Які процесуальні документи складаються у разі документування 

правопорушення за ч.1 ст.154 КУпАП?  

4. Які процесуальні документи складаються у разі документування 

правопорушення за ч.2 ст.154 КУпАП?  

5. На кого буде складений протокол, якщо правила вигулу собак порушив 

неповнолітній віком до 16 років? 

6. Яким органом і протягом якого терміну розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

7. Яке стягнення може бути накладено на особу і який порядок його 

виконання? 

 

Контрольні питання: 

1. Якими нормативними актами затверджені процесуальні документи у 

справах про адміністративні правопорушення? 

2. Види процесуальних документів. 

3. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення. 

4. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

5. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не 

складається. 

6. Надіслання протоколу органу (посадовій особі), уповноваженому 

розглядати справу про адміністративне правопорушення. 

7. Вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли 

адміністративному правопорушенню. 
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8. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення 

та її перегляд. 

9. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення. 

10. Набуття чинності постановою про адміністративне правопорушення. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 165, 166, 191, 195, 211, 213, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.5. Заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика заходів забезпечення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення. 

2. Повноваження поліції щодо застосування заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

3. Адміністративне затримання особи. 

4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень. 

3. Вирішення ситуативних завдань. 

4. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Офіцер поліції побачив  групу осіб, які розпивали на вулиці пиво. Під час 

з’ясування обставин, було встановлено, що 2-м особам, які вчинили 

правопорушення по 17 років, а одному – 16 років. 

 

Завдання по ситуації. 

1. Чи мають право офіцер поліції затримувати неповнолітніх? 

2. Чим, з процесуальної точки зору, відрізняється доставлення 

правопорушника та його адміністративне затримання? 

3. З якою метою можна затримати правопорушників? 

4. Чи є необхідним ознайомити з правами особу, яка доставляється до 

органу поліції в порядку статті 259 КУпАП? 

5. Чи має право офіцер поліції провести огляд сумки, яка знаходилась у 

одного із правопорушників. Який процесуальний порядок таких дій, якщо вони 

дозволені? 

6. Одному із правопорушників саме в цей день виповнилось 16 років. 

Чи може він бути притягнений до адміністративної відповідальності? 

7. Які дані про особу необхідно вказати в протоколі про 

адміністративне затримання? 

8. Чи має право офіцер поліції розглянути справу і винести постанови 

щодо кожного правопорушника? 
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9. Чи повинен офіцер поліції складати протоколи щодо кожного 

правопорушника? 

 

Ситуація 2 

Громадянин К. придбав у магазині пневматичний газобалонний пістолет 

А-101, в паспорті якого було зазначено, що він має калібр 4,5 мм. та швидкість 

польоту кулі 150 метрів за секунду. 

З метою його випробування К. наступного дня поїхав до Гідропарку. Там 

він знайшов місце, де не було відпочиваючих і здійснив 20 пострілів з 

пістолета. В цей момент на постріли звернув увагу наряд патрульної служби 

поліції. Гр. К. був доставлений до відділення поліції. Було складено протокол 

про адміністративне правопорушення за ст. 174 КУпАП, а пістолет було 

вилучено. 

 

Завдання по ситуації. 

1. Визначити особливості юридичного складу правопорушення. 

2. Чи є підстави для притягнення К. до відповідальності? 

3. Чи мають право офіцер поліції затримувати К.? 

4. Чим, з процесуальної точки зору, відрізняється доставлення 

правопорушника та його адміністративне затримання? 

5. З якою метою можна затримати правопорушників? 

6. Чи є необхідним ознайомити з правами особу, яка доставляється до 

органу поліції в порядку статті 259 КУпАП? 

7. Чи має право офіцер поліції провести огляд сумки, яка знаходилась у 

правопорушника. Який процесуальний порядок таких дій, якщо вони 

дозволені? 

8. Які дані про особу необхідно вказати в протоколі про 

адміністративне затримання? 

9. Чи має право офіцер поліції розглянути справу і винести постанову 

щодо правопорушника? 

 

Контрольні питання: 

1. Якими нормативними актами регулюється порядок застосування 

заходів забезпечення провадження? 

2. Підстави застосування заходів забезпечення провадження. 

3. Відмінність заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення від превентивних поліцейських заходів. 

4. Правові підстави, порядок та строки адміністративного затримання. 
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5. Процесуальний порядок затримання та забезпечення права на захист 

затриманої особи. 

6. Права затриманої особи. 

7. Правові підстави, порядок та строки доставлення правопорушника. 

8. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія. 

9. Порядок тимчасового затримання транспортних засобів. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 165, 166, 191, 193, 195, 211, 213, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці 

і здоров’я населення 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці. 

2. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в 

невеликих розмірах. 

3. Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на 

наявність наркотичного сп'яніння. 

4. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття 

народною медициною (цілительством). 

5. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів за даними 

адміністративними правопорушеннями. 

6. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

7. Вирішення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

До поліції телефоном «102» звернувся громадянин Мирюк С. про те, що 

його сусіди, які у недільний ранок голосно сваряться на подвір’ї. За вказаним 

зверненням направлено патруль поліції. Під час опитування було встановлено, 

що гр. Максимів звинувачує сусіда гр. Руденка у викраденні в нього з сумки, 

яку він залишив на лавці біля під’їзду, грошей в сумі 120 грн. Сусіди 

підтвердили, що бачили, як гр. Руденко брав сумку в руки, поки гр. Максимів 

вернувся до дому за мобільним телефоном. 

В результаті поверхневої перевірки, правопорушник витягнув з кишені 

дрібні гроші в сумі 175 грн., а також 2 таблетки. З пояснень підозрілої особи, 

назви таблеток – «трамадол» по 0,25, яку добровільно віддав поліцейському. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліцейського на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації?  

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати дії гр. Руденка ? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які ознаки свідчать про факт вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин?  

6. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування правопорушення, вчиненого гр. Руденко ? 
 

Ситуація 2 

До поліції телефоном «102» звернувся громадянин Мальований С. про те, 

що його сусід Курбан на спільній межі садових ділянок вирощує рослину схожу 

на коноплі. За вказаним зверненням направлено патруль поліції. Під час 

опитування було встановлено, що гр. Курбан вирощує дану рослину для 

кормління кролів. Як з’ясувалося, кролів у підозрілого не виявилося. 
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Поліцейські нарахували 87 кущів рослини які виростали на межі садових 

ділянок Мальованого та Курбана. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліцейського на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації?  

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати дії гр. Курбана? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування правопорушення, вчиненого гр. Курбана? 
 

Ситуація 3 

Громадянка Мусій звернулася до «цілительки» Жук з метою лікування 

захворювання передпліччя правої руки, адже традиційна медицина на сприяла 

одужанню. Після тривалих процедур та витрачання значної суми коштів, гр-ка 

Мусій звернулася в поліцію. Прибувши за викликом, поліцейські виявили, що 

«цілителька» Жук використовує не власний їй дозвіл для зайняття народною 

медициною (цілительством). 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліцейського на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації?  

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати дії гр. Жук? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування правопорушення, вчиненого гр. Жук? 

 

Ситуація 4 

За вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44 

КУпАП поліцейські здійснили адміністративне затримання особи. 

Після двох годин від фактичного затримання особи поліцейський 

повідомив за допомогою телефонного зв’язку центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про отримання ним відмови затриманої особи від 

адвоката. 

Завдання по ситуації. 

1. Визначте правомірність дій поліцейського? 

2. Які першочергові дії поліцейського після адміністративного 

затримання правопорушника? 

3. Назвіть права затриманої особи? 

4. Назвіть строки повідомлення центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб? 

5. Як документується відмова затриманої особи від адвоката? 
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Контрольні питання: 

1. Якими нормативними актами регулюється порядок обігу в Україні 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів? 

2. Які заходи працівник поліції може застосовувати під час виявлення та 

документування правопорушення за ст. 44 КУпАП? 

3. Добровільна відмова від продовження правопорушення за ст. 44 КУпАП. 

4. Порядок проведення особистого огляду. 

5. Підстави застосування заходів забезпечення провадження. 

6. Правові підстави, порядок та строки адміністративного затримання. 

7. Процесуальний порядок затримання та забезпечення права на захист 

затриманої особи. 

8. Права затриманої особи. 

9. Правові підстави, порядок та строки доставлення правопорушника. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 45, 56, 159, 187, 223, 115, 154, 217, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.7. Адміністративні правопорушення, що посягають на 

власність 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 

привласнення чи розтрати. 

2. Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності. 

3. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

4. Загальна характеристика та види правопорушень. 

5. Вирішення ситуативних завдань. 

6. Характеристика окремих складів правопорушень щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

До поліцейського звернулась громадянка К. яка повідомила, що у 

маршрутному автобусі був затриманий пасажирами невідомий громадянин П., 

який таємно викрав із її сумки гаманець, у якому знаходилось 125 грн. 75 коп. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліцейського на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації?  

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати дії підозрілого? 

4. Як вирахувати дрібну вартість викраденого чужого майна?  

5. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

6. Які діяти поліцейському, якщо він перебуває не на службі: у 

відрядженні, на навчанні тощо?  

7. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 

 

Ситуація 2 

Перебуваючи на залізничному вокзалі у стані алкогольного сп’яніння 

громадянин Молдови С. викрав із автоматичних камер схову валізу одного з 

пасажирів. Завдяки пильності наряду патрульної поліції громадянин С. був 

затриманий. Як з’ясувалося, у валізі знаходився ноутбук та планшет 

виробництва «Аpple». 

 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліцейського на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації?  

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати дії підозрілого? 

4. Які застосовуються поліцейські заходи? 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 
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Ситуація 3 

Охоронцями супермаркету за допомогою камер відеоспостереження 

виявлено двох громадян які під час перебування у торговельному залі поклали 

до кишень власних курток наступні речі: гр. М. (15 років) одну банку ікри 

червоної (вартістю 300 грн.) та шпроти (вартістю 20 грн.); гр. Т. (23 роки) 

авторучку (вартістю 10 грн.). 

Виходячи через торгівельні каси, зазначені громадяни сплатили кошти за 

інший товар поміщений до кошиків. 

За підозрою у крадіжці, охоронці супермаркету затримали громадянина 

М. та Т., викликали поліцію. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліцейського на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації?  

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати дії підозрілих? 

4. Які застосовуються поліцейські заходи? 

5. Як розмежовуються адміністративна від кримінальної крадіжки? 

6. Які особливості відповідальності неповнолітніх громадян?  

7. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 
 

Контрольні питання: 

1. Визначення неоподатковуваного мінімуму громадян при кваліфікації 

правопорушень. 

2. Відмежування адміністративного правопорушення за ст. 51 КУпАП 

від кримінальних правопорушень за ст. 185 та 190 ККУ. 

3. Таємне викрадення майна. 

4. Шахрайство. 

5. Привласнення. 

6. Розтрата. 

7. Дії працівника поліції по документуванню дрібного викрадення. 

8. Об'єкти авторського права. 

9. Суб'єкти авторського права. 

10. Привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення 

прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. 
 

Література: 

[1, 5, 8, 14, 15, 45, 56, 159, 187, 223, 154, 217, 261, 402, 430, 567, 637] 
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ТЕМА 2.2.8. Адміністративні правопорушення в галузі житлових 

прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою 
 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування понятійного апарату з відповідної теми 

лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері, предмету 

правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навичок процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: адміністративний процес, практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів, адміністративне 

судочинство, конституційне право, кримінальне право, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями. 

2. Порушення правил благоустрою населених пунктів. 

3. Порушення правил паркування транспортних засобів. 

4. Знищення або пошкодження зелених насаджень. 

5. Порушення правил тримання собак і котів. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

До чергової частини поліції звернувся голова житлово-будівельного 

кооперативу, який повідомив, що громадянин М., який працює двірником 

самовільно зайняв житлову квартиру, яка належить кооперативу. У квартиру 

разом із ним вселилася його співмешканка, яка була на сьомому місяці 

вагітності. Крім того, після зайняття квартири громадянин М. повністю замінив 

усі замки на дверях. Оперативний черговий направив на місце події наряд 

поліції. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліції на місці події? 
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2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації? 

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати зазначені в ситуації дії? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 

Ситуація 2 

Громадянка С., о 21.15 год. зателефонувала в чергову частину відділу 

поліції та повідомила, що мешканець її будинку, який робить ремонт у своїй 

квартирі, виносить будівельне сміття та звалює його у прибудинковому сквері. 

Крім того, ремонт проводиться до 23.00 години та супроводжується зі 

значним порушенням тиші (гучно працює ремонтна техніка – перфоратор). 

Оперативний черговий передав інформацію наряду патрульної служби, 

який виїхав для перевірки повідомлення. 

Прибувши на виклик, наряд поліції побачив громадянина, який вийшов з 

під’їзду із великими пакетами для сміття та попрямував в сторону зеленої зони. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліції на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації? 

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати зазначені в ситуації дії? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 
 

Ситуація 3 

На планшет поліцейського надійшла інформація про те, що Громадянка 

А, будучи власником собаки породи ротвейлер, 18.02.2016 о 07 год. 45 хв. 

порушила правила тримання собак, вигулюючи собаку по вул. М.Печери 29, 

яка була без намордника, внаслідок чого така покусала потерпілу громадянина 

Т, заподіявши шкоди її здоров’ю. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліції на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації? 

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати зазначені в ситуації дії? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 
 

Ситуація 4 

На планшет поліцейського надійшла інформація про те, що громадянин 

К. (13 років) 16 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. по вул. Милославська, 

вигулював собаку породи стафтер’єр на прізвисько «Буч». Раптово собака 
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накинувся на собаку громадянина П. «Буч» наніс тілесні ушкодження іншій 

собаці. 

Завдання по ситуації. 

1. Які першочергові дії поліції на місці події? 

2. Які превентивні та заходи примусу застосовуються в даній ситуації? 

3. За якими статтями закону слід кваліфікувати зазначені в ситуації дії? 

4. Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення. 

5. Які процесуальні документи мають бути складені під час 

документування даного правопорушення? 

 

Контрольні питання: 

1. Види об'єктів благоустрою населених пунктів. 

2. Права громадян у сфері благоустрою населених пунктів. 

3. Обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів. 

4. Повноваження працівників поліції по розгляду адміністративних 

правопорушень в галузі житлових прав громадян та благоустрою. 

5. Самоправне зайняття жилих будинків. 
 

Література: 

[1, 5, 8, 15, 16, 44, 58, 176, 180, 154, 222, 211, 192, 261, 402, 430, 567, 637] 

 

 

ТЕМА 2.2.9. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері,предмету 

правопорушення,  їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, 

адміністративний процес, адміністративне судочинство, захист та дотримання 
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прав людини в правоохоронній діяльності, практикум зі складання 

адміністративно-процесуальних документів. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика та види правопорушень у галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької 

діяльності. 

2. Характеристика конкретних складів правопорушень у галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької 

діяльності, щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони 

3. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю; 

4. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями і тютюновими виробами; 

5. Порушення правил торгівлі на ринках; 

6. Торгівля з рук у невстановлених місцях; 

7. Порушення правил про валютні операції; 

8. Порушення порядку провадження господарської діяльності. 

 

Контрольні питання: 

1. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною 

небезпекою для здоров'я людей. 

2. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у національних 

стандартах та інших нормативно-технічних документах. 

3. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

4. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. 

5. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. 

6. Правила торгівлі на ринках. 

7. Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. 

8. Безпека продукції. 

9. Права та обов'язки споживачів. 

10. Ветеринарно-санітарні правила для ринків. 

 

Література: 

[1, 2, 3, 28, 37, 47, 53, 63, 78, 220, 221, 201, 261, 402, 430, 567, 637] 
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ТЕМА 2.2.10. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів 

адміністративних правопорушень, які посягають на громадський порядок 

та громадську безпеку 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 6 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері,предмету 

правопорушення,  їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, 

адміністративний процес, адміністративне судочинство, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності, практикум зі складання 

адміністративно-процесуальних документів. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Дрібне хуліганство. 

2. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, 

пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених 

пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого 

порядку. 

3. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. 

4. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. 

5. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 

щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання 

тиші в населених пунктах і громадських місцях. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень, які посягають на 

громадський порядок та громадську безпеку 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Характеристика конкретних складів правопорушень, які посягають на 

громадський порядок та громадську безпеку. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1. 

На вимогу поліцейського припинити нецензурну лайку в громадському 

місці та образливе чіпляння до громадян, гр. К заявив, що йому байдуже щодо 

усіх, поліції в тому числі, обізвав поліцейського нецензурними словами та 

схопив за відеореєстратор з намаганням відірвати його.  

Відповідно до ситуації, здійсніть кваліфікацію дій гр. К. 

 

Питання: 

1) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Яким органом розглядається справа? 

4) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

5) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

6) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

7) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

 

Ситуація 2. 

2 травня 2016 року, біля 18 год. 40 хв., громадянин А. (є громадянином 

іноземної країни) перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, по вул. 

Житомирській в м. Київ справляв природні потреби позаду зупинки 

громадського транспорту. На зауваження громадян виразився нецензурною 

лайкою. Дану ситуацію помітив поліцейський Б. який направлявся додому 

після завершення служби.  

 

Питання: 

1) Який алгоритм дій поліцейського який виявив ситуацію 

направляючись додому після завершення служби? 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 
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5) Яким органом розглядається справа? 

6) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

7) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

8) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

 

Ситуація 3. 

Під час виборчої кампанії поліцейські забезпечували публічну безпеки та 

порядок на виборчій дільниці. В день голосування о 15 год. 55 хв. громадянин К. 

проголосувавши виходив із залу для голосування. Знаходячись в холі 

адміністративної будівлі, де проходили вибори, вигукнув фразу: «дим!!! що 

горить???» чим створив паніку серед виборців, які почали втікати з приміщення.  

В результаті, на виході відбулася тиснява, в якій постраждала літня жінка. 

Постраждалій було надано домедична допомогу та викликано швидку.  

Питання: 

1) Який алгоритм дій поліцейських? 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Яким органом розглядається справа? 

6) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

7) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

8) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

 

Ситуація 4. 

Літнім вечором, після 22 години гр. Шпак вирішив випробувати 

мисливську гладкоствольну рушницю, яку йому подарували на 50-річчя. 

Поставив мішень на подвір’ї власного будинку та здійснив 3 постріли. Сусід 

шпака викликав телефоном «102» поліцію та прибув до будинку Шпака.  

Питання: 

1. Чи є в діях гр. Шпака склад адміністративного правопорушення? 

2. Визначте зміст та особливості об’єктивної сторони правопорушення 

(правопорушень)? 

3. Які заходи застосовуються поліцейськими, які прибули на місце 

події за інформацією чергового? 

4. Які процесуальні документи складаються поліцейськими по факту 

вчинення адміністративного правопорушення? 

5. Особливості відповідальності неповнолітніх? 

6. Який орган та протягом якого строку розглядає справу про 

адміністративне правопорушення? 
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7. З якими органами Національної поліції слід взаємодіяти в даній 

ситуації? 

8. Чи підлягає вилученню предмет правопорушення та ким 

вилучається? 

 

Ситуація 5. 

22.09.2016 біля 11.40 год. поліцейський виявив по вул. Кривоноса, 1 

групу студентів які біля входу в коледж курили сигарети. Студентам К. і М. 17 

років, О. та Р. 18 років. На зауваження поліцейського, студенти пояснили, що 

вони курять у не забороненому місцевою владою громадському місці біля урни 

і не вважають, що вчинили правопорушення.  

Питання: Кваліфікуйте дії студентів. 

Як має діяти поліцейський, якщо особа оспорить вчинення 

правопорушення? 

Який орган розглядатиме справу протягом якого строку? 

Які особливості відповідальності неповнолітніх за нормами КУпАП? 

Чи мали право поліцейські не притягувати до адміністративної 

відповідальності за малозначністю правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм документування правопорушення відповідно до 

ситуації. 

 

Ситуація 6. 

26.09.2016 біля 21.40 год. біля парку «Свободи» поліцейські виявили 

особу М. у п’яному вигляді, про це свідчать: мокрий та брудний одяг, гр.. М. 

стояв на колінах в калюжі та намагався піднятися. Перехожі намагалися 

допомогти підвестися М. та він відмовлявся та нецензурно виражався. При 

появі поліцейських, почав просити допомого йому. 

 

Питання: кваліфікуйте дії громадянина М. 

Які ознаки свідчать про п’яний вигляд? 

Як розмежовується п’яний вигляд від нетверезого стану та стану 

алкогольного сп’яніння? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Який орган розглядатиме справу протягом якого строку? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Які ознаки «тяжкого алкогольного сп’яніння»? 

Особливості притягнення до відповідальності «хронічних алкоголіків»? 

Які заходи застосовуються з метою профілактики п’янству та 

алкоголізму? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 



148 

Ситуація 7. 

26.09.2016 біля 21.40 год. біля парку «Свободи» поліцейські виявили гр. 

Федченко В. який перебував у стані алкогольного сп’яніння, в руках тримав 

пляшку вина «Масандра». На вимогу поліцейського припинити розпивання 

спиртних напоїв не реагував, пояснюючи, що він святкує день народження і 

нікому не заважає. 

 

Питання: кваліфікуйте дії громадянина М. 

Які ознаки свідчать про нетверезий стан особи? 

Як розмежовується п’яний вигляд від нетверезого стану та стану 

алкогольного сп’яніння? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Який орган розглядатиме справу протягом якого строку? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Які ознаки «тяжкого алкогольного сп’яніння»? 

Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 8. 

Під час патрулювання, поліцейські виявили на дитячому майданчику 

двох громадян, які використовуючи паперові пакети для маскування їх вмісту, 

вживали невідомі напої. Підійшовши до них, поліцейські попросили показати 

вміст пакетів.  

Громадяни відмовилися це зробити, аргументуючи це незаконними діями 

поліцейських та почали фільмувати розмову на мобільні телефони. При 

візуальному огляді пакетів, в них проглядалися невідомі пляшки.  

 

Питання: кваліфікуйте дії громадян. 

Які ознаки свідчать про розпивання алкогольних напоїв? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Які підстави для перевірки вмісту пакетів та перевірки документів? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх? 

Які права громадян щодо фільмування на мобільні телефони роботу 

поліції з потань превентивної роботи та документування адміністративних 

правопорушень? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 
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Ситуація 9. 

12 серпня 2016 року з 22.30 години громадянин П., на території 

домоволодіння по вул. Берегова,5 в м. Київ, створювала шум 

звуковідтворювальною апаратурою. Внаслідок шуму, у сусідів К. не змогла 

заснути новонароджена дитина. Сусід К. звернувся в поліцію, зателефонувавши 

за тел. «102». 

Питання: кваліфікуйте дії громадян. 

Які ознаки свідчать про адміністративне правопорушення? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Які підстави для перевірки документів? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 10. 

05.09.2016 року (недільним ранком) близько 9.40 год. в поліцію звернувся 

громадянин П. про те, що по вул. В. Великого, 16, проводиться будівництво 

котеджу громадянином М. Будівельні роботи проводяться гучним шумом 

(гуркотінням) будівельної техніки. На зауваження та вимогу припинити роботу 

у вихідний день, представник власника котеджу вигнав заявника з приватної 

території, погрожуючи розправою за незаконне проникнення до приватної 

території. Припинити шум відмовився. Громадянин П. також повідомив, що до 

забудовника уже застосовувалися заходи стягнення з порушеного питання.  

Питання: кваліфікуйте дії громадян. 

Які ознаки свідчать про адміністративне правопорушення? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Які підстави для перевірки документів? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 11. 

З метою недопущення вчинення неповнолітніми адміністративних 

правопорушень під час літніх канікул силами і засобами відділу поліції 

здійснювалось відпрацювання території обслуговування. Біля нічного клубу 

«Саксон», біля 00.30 год. поліцейські виявили 6 осіб які палили цигарки та 

розпивали пиво з пластмасових стаканів. Виникла підозра про те, що особи за 

їх зовнішніми ознаками неповнолітні.  

Під час встановлення віку молодих людей з’ясувалося, що п’ятьом з них – 

15 років, одному – 21 рік. Всі молоді особи перебували з ознаками сп’яніння. 

Під час з’ясування інших обставин події, двоє молодих людей почали втікати. 
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Питання: кваліфікуйте дії громадян. 

Які ознаки свідчать про адміністративне правопорушення? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Які підстави для перевірки документів? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 12. 

11.09.2016 року, близько 10 год. 20 хв. в поліцію поступила інформація, 

що один із учнів 7-го класу школи №3 в м. К. на уроці з математики з 

допомогою сірників підпалив волосся однокласниці. Учні та вчитель вчасно 

відреагували, опіків потерпіла не отримала, однак частина волосся згоріла.  

Після прибуття поліції, з’ясувалось, що учень здійснив підпал волосся у зв’язку 

з образою щодо його соціального стану. 

Питання: кваліфікуйте дії. 

Які ознаки свідчать про адміністративне правопорушення? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 13. 

У дитячому садочку «Малятко» двоє дітей Т. та Н. віком 5 та 4 роки 

систематично лупцюють 5-ти річного П., відбирають у нього особисті іграшки. 

Як з’ясувалось, мати п’ятирічного Т. працює поваром у садочку, а мати 

чотирирічного Т. – лікарем. 

На неодноразові звернення матері потерпілої дитини, завідувач садочку 

реагує не належним чином. Під час огляду поліцейський виявив на тілі дитини 

ушкодження схожі на синці, подряпини та укуси. 

 

Питання: кваліфікуйте дії дітей, завідувача садочка та інших учасників 

події. 

Які ознаки свідчать про правопорушення? 

Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що склалася? 

Які органи та посадові особи уповноважені вирішувати ситуацію? 

Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

Особливості притягнення до відповідальності дітей? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 
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Контрольні питання: 

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку.  

2. Родовий об'єкт правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. 

3.  Суб'єкти правопорушень, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку.  

4. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку.  

5. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку.  

6. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку.  

7. Види складів правопорушень, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і 

посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні).  

8. Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку, щодо суб'єкта, суб'єктивної 

сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.  

9. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

10. Своєчасний і правильний розгляд кримінальних  та адміністративних 

справ про хуліганство 

11. Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання 

передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов 

життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. 

12. Відповідальність неповнолітніх. 

13. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих 

випромінювань та інших фізичних факторів. 

14. Підстави для позбавлення батьківських прав ст.164. Сімейного 

кодексу України. 

15. Загальна характеристика ст.166 Кримінального кодексу «Злісне 

невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування». 

16. Цивільно – правова відповідальність (ст. 1178 – 1183 Цивільного 

кодексу України). 

17. Допустимі рівні шуму диференційовані в залежності від призначення 

приміщення/території та часу доби. 

18. Вимоги  щодо  додержання  тиші  та  обмежень  певних видів  

19. Виключення щодо діяльності, що супроводжуються шумом. 

 

Література: 

[1, 5, 245, 362, 365, 402, 430, 567, 637, 670] 
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ТЕМА 2.2.11. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів 

адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок 

управління 

Лекція – 3 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері,предмету 

правопорушення,  їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, 

адміністративний процес, адміністративне судочинство, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності, практикум зі складання 

адміністративно-процесуальних документів. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця. 

2. Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової 

особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

3. Порушення правил адміністративного нагляду. 

4. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-

граверних майстерень. 

5. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання 

печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та 

використання самонабірних печаток. 

6. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі 

іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. 

7. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік. 
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8. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї 

і бойових припасів. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

 

Ситуація 1. 

На вимогу поліцейського припинити нецензурну лайку в громадському 

місці відносно громадянина В. який зробив зауваження водієві «Інфініті» щодо 

паркування т.з на газоні, гр. К заявив, що йому байдуже щодо усіх, поліції в 

тому числі. Обізвав поліцейського нецензурними словами прийняв «бойове 

положення», повідомив поліцейського, що він чемпіон світу з боротьби. На 

неодноразову вимогу припинити протиправну поведінку, правопорушник 

намагався нанести удар рукою громадянину В. 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. К. за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 

1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

2) Яким органом розглядається справа? 

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

6) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 2. 

Поліцейський ніс службу з забезпечення публічної безпеки та порядку  

під час масових заходів. 

Близько 19 години поліцейські помітили біля кафе двох осіб, які голосно 

кричали та тягали один одного за одяг, перебуваючи в стані з ознаками 

сп’яніння. Працівники поліції вимагали припинити правопорушення та 

запросили пройти до службового автомобіля, на що особи відповіли, що 

конфлікт вичерпано і вони вже йдуть.  
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На неодноразову вимоги поліцейського пред’явити документи та пройти 

до автомобіля громадяни чинили опір. Один з громадян приліг на лавку, інший 

намагався втекти.  

На місці події виявився громадянин з відеокамерою, який представився 

працівником організації «Дорожній контроль», вимагав пояснень та 

припинення чіпляння поліції до громадян. 

Питання: 

1) Який алгоритм дій поліцейського який виявив ситуацію 

направляючись додому після завершення служби? 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Яким органом розглядається справа? 

6) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

7) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

8) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 3. 

На станції метрополітену «А» біля кас виникла суперечка між 

громадянином А. та Р. Громадянин Р. погрожуючи розправою над гр. А дістав з 

кишені револьвер та спрямував в обличчя А. Налякавшись гр.. А почав втікати 

в бік виходу зі станції метрополітену.  

Втікаючи, гр.. А дверима наніс удар жінці літнього віку, яка впала та від 

отриманих травм втратила свідомість.  

Втікаючого громадянина А. наздогнав член громадського формування з 

охорони громадського порядку та здійснив затримання. 

На місце події прибув наряд поліції. До прибуття наряду, очевидці події 

вимагали відпустити громадянина А. Один із очевидців події закликав 

громадянина А. до невиконання вимог поліцейського щодо слідування на місце 

події та чинив дії з перешкоджання затримання гр. А. 

Інший очевидець події пропонував поліцейським переглянути відео 

інциденту, який він зафіксував за допомогою камери телефону. 

Питання: 

1) Який алгоритм дій поліцейських? 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4) Яким органом розглядається справа? 

5) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 
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6) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

7) Які повноваження члена громадського формування з охорони 

громадського порядку? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 4. 

Оператор «102» отримав повідомлення про бійку біля нічного клубу 

«Максимус» у якій беруть участь біля 15 осіб. Серед них є особи у стані 

сп’яніння. На місце події оперативний черговий направив групу реагування 

патрульної поліції.  

Прибувши на місце встановлено, що охоронці клубу відмовились 

пропускати у заклад осіб у зв’язку з їх нетверезим станом.  

Молодих людей обурила така відмова і вони прийняли рішення силоміць 

проникнути до клубу, у зв’язку з чим виникла масова бійка. Крім того, один із 

зачинщиків бійки вигукував заклики до невиконання вимог поліцейського щодо 

припинення правопорушення та закликав до опору інших очевидців ситуації. 

Питання: 

1) Які вимоги щодо прибуття за вказаною інформацією на місце події 

групою швидкого реагування? 

2) Які вимоги до екіпірування ГРПП? 

3) Який склад ГРПП, хто є старшим? 

4) Який алгоритм дій поліцейських? 

5) Які заходи застосовуються до осіб, які закликають невиконання 

вимог поліції та вчиняти їм опір? 

6) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

7) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

8) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

9) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Контрольні питання: 

1. Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського. 

2. Злісна непокора вимозі поліцейського. 

3. Національна поліція України. 

4. Завдання поліції. 

5. Поліцейський. 

6. Засади організації та діяльності громадських формувань. 

7. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського 

порядку. 

8. Права громадських формувань з охорони громадського порядку. 
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9. Умови та порядок застосування заходів фізичного впливу і 

спеціальних засобів членами громадських формувань. 

10. Військова служба  правопорядку у Збройних Силах України. 

 

Література: 

[1, 5, 245, 362, 365, 402, 430, 567, 637, 670] 

 

 

ТЕМА 2.2.12. Адміністративні правопорушення, що посягають на 

здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його 

забезпечення 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері,предмету 

правопорушення,  їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, 

адміністративний процес, адміністративне судочинство, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності, практикум зі складання 

адміністративно-процесуальних документів. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у 

передвиборній агітації заборонена законом. 

2. Проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими 

законом. 

3. Проведення передвиборної агітації в місцях, що заборонені законом. 

4. Здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать 

Конституції або законам України. 
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5. Інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення 

передвиборної агітації. 

6. Розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не 

містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про 

осіб, відповідальних за випуск. 

7. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його 

забезпечення. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на 

здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його 

забезпечення. 

 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1 

Група громадян заблокувала під’їзний шлях до виборчої дільниці, не 

даючи можливості транспортувати виборчі бюлетені після закінчення 

голосування.  

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. К. за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 

1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

2) Яким органом розглядається справа? 

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

6) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 2. 

Автомобіль, що перевозив бюлетені до (або з) виборчої дільниці, 

потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. К. за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 
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1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

2) Яким органом розглядається справа? 

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

6) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 3. 

Патрульним нарядом виявлено осіб, які розклеюють агітаційні матеріали 

в заборонених місцях (на будинках, парканах, вітринах магазинів, деревах 

тощо). Зазначені дії можуть бути кваліфіковані за ст. 152 КУпАП (Порушення 

правил благоустрою території міст та інших населених пунктів) або ст. 212–14 

КУпАП (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях). 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. К. за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 

1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

2) Яким органом розглядається справа? 

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

6) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 4. 

Біля приміщення дільничної виборчої комісії, або в іншому місці, не 

зазначеному в повідомленні, зібралися та проводять мітинг представники 

певної політичної партії, без відповідного повідомлення органів місцевої влади. 

Зазначені дії можна кваліфікувати за 185–1 КУпАП (Порушення порядку 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. К. за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 
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1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

2) Яким органом розглядається справа? 

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

6) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 5. 

Патрульний наряд виявив осіб, які розклеювати агітаційні матеріали на 

стінах будівлі, де розміщено знак про те, що вона є пам’ятником архітектури. 

Згідно з виборчим законодавством, забороняється розміщення друкованих 

передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про 

перебіг виборчого процесу на пам’ятках архітектури, а також у місцях, де вони 

перешкоджають безпеці дорожнього руху. За порушення цього обмеження 

винні особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 

212–14 КУпАП (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи 

політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях). 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. К. за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 

1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

2) Яким органом розглядається справа? 

3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення 

правопорушення? 

4) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

6) Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про 

адміністративне правопорушення? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Контрольні питання: 

1. Охорона виборчої документації; 

2. Охорона громадського порядку та громадської безпеки; 

3. Негайне реагування на надзвичайні події; 

4. Супроводження виборчої документації; 

5. Виявлення та документування порушень законодавства про вибори. 
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6. Участь у передвиборній агітації. 

7. Проведення передвиборної агітації в місцях, що заборонені законом. 

8. Форми і засоби здійснення агітації що суперечать Конституції або 

законам України. 

9. Дозволені форми передвиборчої агітації. 

10. Форми розповсюджування друкованих матеріалів. 

 

Література: 

[1, 5, 17, 18, 25, 33, 54, 86, 208, 245, 362, 365, 402, 430, 567, 637, 670] 

 

 

ТЕМА 2.2.13. Адміністративні правопорушення на транспорті, в 

галузі шляхового господарства і зв’язку 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

адміністративних правопорушень в окресленій сфері,предмету 

правопорушення,  їх складу та ознак, особливостей їх документування. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків процесуальної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час виконання службових обов’язків. 

Розвивальна мета: розвивати здібності у здійсненні кваліфікації 

адміністративних правопорушень, визначення кола суб’єктів, орієнтуватися в 

загальних положеннях КУпАП, використовувати знання у профілактиці 

адміністративних деліктів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, 

адміністративний процес, адміністративне судочинство, захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності, практикум зі складання 

адміністративно-процесуальних документів. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил 

користування ременями безпеки або мотошоломами. 

2. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на 

заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил 

дорожнього руху. 
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3. Невиконання водіями вимог про зупинку. 

4. Ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним 

працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим 

особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

5. Керування транспортними засобами або суднами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Характеристика конкретних складів правопорушень на транспорті, в 

галузі шляхового господарства і зв’язку. 

 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1. 

Дільничним офіцером поліції було виявлено групу з 3-х осіб, які 

розпивали пиво у сквері. 1-а особа – віком 15 років, 2-а особа - віком 17 років, 

3-я особа віком 35 років. 

 

Завдання по ситуації. 

1. Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії вказаних осіб за 

нормами КУпАП. 

2. Який порядок процесуального оформлення матеріалів за даними 

адміністративними правопорушеннями? 

3. На кого з винних осіб необхідно скласти протокол про адміністративне 

правопорушення 

4. Щодо кого з винних осіб поліцейські мають право виносити постанови 

про притягнення до відповідальності? 

5. Які стягнення можуть бути накладено на винних осіб і який порядок їх 

виконання? 

6. До кого з суб’єктів можуть бути застосовані заходи, передбачені в 

статті 24-1 КУпАП, і чи має право поліція застосовувати такі заходи? 

7. Чи можуть брати участь у цій справі законні представники? 

 

Ситуація 2. 

Під час документування порушень правил дорожнього руху, водій 

транспортного засобу відмовився пред’явити поліс обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності, мотивуючи тим, що поліс пред’являється у разі 

оформлення ДТП. 
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Питання: 
1) Який алгоритм дій поліцейських? 
2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  
3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 
4) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 
5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

Завдання. 
Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 
 

Ситуація 3. 
Під час стоянки транспортного засобу на стоянці офісного центру, з даху 

будівлі впала велика кількість снігу. У зв’язку з потраплянням снігу та 
бурульок було пошкоджено транспортний засіб. 

Ніхто не постраждав, однак водій т.з. з претензіями компенсувати збитки 
звернувся до власника офісного центру.  

На місце події очевидці викликали поліцію. 

Питання: 
1) Який алгоритм дій поліцейських? 
2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  
3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 
4) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 
5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

Завдання. 
Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 4. 
Неповнолітній П. керував квадроциклом «Ямаха» та внаслідок не 

справлення з керуванням здійснив зіткнення з дитячим автобусом, який 
перевозив дітей 3-го класу до табору відпочинку. 

Значних ушкоджень неповнолітній не отримав та намагався втекти з 
місця події. Очевидці затримали порушника 

На місце події викликали поліцію. 

Питання: 
1) Який алгоритм дій поліцейських? 
2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  
3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 
4) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 
5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

Завдання. 
Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 
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Ситуація 5. 

Неповнолітній Р. керував мопедом «Ямаха» (210 см куб.) та перевозив 

свого батька. Батько перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Недотримуючись правил дорожнього руху здійснив зіткнення з 

велосипедистом А.  

Значних ушкоджень учасники ДТП не отримали. 

На місце події викликано поліцію. 

 

Питання: 

1) Який алгоритм дій поліцейських? 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4) Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

5) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

Завдання. 

Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

 

Контрольні питання: 

1. Безпека дорожнього руху. 

2. Правила дорожнього руху. 

3. Стан доріг. 

4. Процедура   направлення   водіїв транспортних засобів для 

проведення огляду з метою виявлення стану  алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або перебування під  впливом  лікарських  препаратів. 

5. Особи, що підлягають огляду. 

6. Ознаки алкогольного сп’яніння. 

7. Проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння поліцейським і 

оформлення його результатів. 

8. Проведення огляду на стан сп’яніння в закладах охорони здоров’я і 

оформлення його результатів. 

9. Тимчасове затримання та зберігання транспортних засобів на 

спеціальних майданчиках і стоянках. 

10. Учасники дорожнього руху. 

 

Література: 

[1, 5, 20, 23, 32, 213, 166, 167, 402, 430, 567, 637, 670] 
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Дисципліна 2.3. Основи кримінального права 
 

ТЕМА 2.3.1. Кримінальний кодекс України. Злочин та склад злочину. 

Стадії злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів. Основи 

кваліфікації злочинів 
 

Лекція – 4 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату 

основних питань Загальної частини кримінального права України, а також 

систематизованих стійких знань щодо елементів складу злочину та кваліфікації 

діяння при встановленні відповідності між подією злочину та конкретним 

складом злочину,. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

основних питань Загальної частини кримінального права України, а також 

набуттю слухачами навичок самостійного аналізу складу злочину. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння основних понять 

Загальної частини кримінального права України, мислення щодо розмежування 

суміжних понять даної дисципліни, навести різні точки зору стосовно 

проблемних питань Загальної частини кримінального права України та 

визначити перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому 

напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

План лекції 1 (навчальні питання): 
1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 

2. Поняття і ознаки злочину.  

3. Класифікація злочинів. 

4. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та вили. 

5. Основи кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації. 

 

План лекції 2 (навчальні питання): 
1. Стадії вчинення злочину.  

2. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. 

3. Співучасть у вчиненні злочину. Види та форми співучасті. 

4. Множинність злочинів: поняття та види. 

 

Контрольні питання: 

1. У чому полягає завдання кримінального права України? 

2. Назвіть основні ознаки злочину. 
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3. В чому полягає відмінність між злочином та іншими 

правопорушеннями? 

4. Охарактеризуйте факультативні елементи складу злочину. 

5. Назвіть та охарактеризуйте види пособництва.  

6. Перерахуйте об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. 

7. Чим відрізняється закінчений замах від незакінченого? 

8. Визначте вольовий та інтелектуальний момент непрямого умислу.  

9. Чим відрізняється реальна сукупність від ідеальної? 

10. З чого складається формула кваліфікації? 
 

Література: 

[1, 7, 8, 288, 297, 307, 308, 414, 415, 452, 464, 466, 524, 554] 

 

 

ТЕМА 2.3.2. Обставини, що виключають злочинність діяння 
 

Лекція – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

обставини, що виключають злочинність діяння, а також систематизованих 

стійких знань слухачів про обставини, що виключають злочинність діяння. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

обставин, що виключають злочинність діяння. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння обставин, що 

виключають злочинність діяння, умов правомірності обставин, що виключають 

злочинність діяння, мислення щодо їх відмежування від малозначності діяння, 

вчинення злочину особою, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, інституту звільнення від кримінальної відповідальності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття та види обставин, які виключають злочинність діяння. 

2. Поняття необхідної оборони й умови її правомірності. 

3. Затримання особи, що вчинила злочин. Підстави, ознаки й умови 

правомірного затримання злочинця та заподіяння йому шкоди. 

4. Поняття крайньої необхідності, її ознаки та підстави виникнення. 

5. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

6. Виконання наказу чи розпорядження. 
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Контрольні питання: 

1. Як визначаються обставини, що виключають злочинність діяння у 

Кримінальному кодексі України? 

2. Вкажіть види обставин, що виключають злочинність діяння. 

3. Зазначте підстави та ознаки правомірності необхідної оборони. 

4. Якими є межі необхідної оборони та за яких умов вони визнаються 

перевищеними? 

5. Визначте підстави, ознаки правомірного затримання злочинця та 

заподіяння йому шкоди. 

6. Визначте умови правомірності затримання особи, що вчинила злочин. 

7. Вкажіть підстави та ознаки крайньої необхідності. 

8. Назвіть умови правомірності крайньої необхідності. 

9. У чому полягає відмінність між необхідною обороною та крайньою 

необхідністю? 

10. Які варто виділити умови правомірності застосування фізичного 

впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї працівниками поліції при 

затриманні злочинця? 
 

Література: 

[1, 7, 8, 175, 288, 297, 307, 308, 296, 369, 414, 464, 466, 536, 643] 

 

 

ТЕМА 2.3.3. Злочини проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності 

особи, її статевої свободи та статевої недоторканості 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

злочини проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи, її статевої свободи 

та статевої недоторканості, а також систематизованих стійких знань слухачів 

про особливості кваліфікації зазначених злочинів проти особи. 

Виховна мета:сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони відносин у сфері життя, здоров’я, волі, честі та 

гідності особи, її статевої свободи та статевої недоторканості, а також 

особливостей кваліфікації цих злочинів. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності 

особи, її статевої свободи та статевої недоторканості, мислення щодо 

розмежування даної категорії злочинів, навести різні точки зору стосовно 

проблемних питань кваліфікації цих злочинів проти особи та визначити 

перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому напряму. 
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Злочини проти життя особи.  

2. Злочини проти здоров’я особи. 

3. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

4. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Ш. у відсутність чоловіка, який перебував у тривалому відрядженні, 

підтримувала статеві зв’язки з К. Через певний час вона завагітніла і, 

побоюючись розправи з боку чоловіка, вирішила позбавитися дитини. Про свій 

намір вона повідомила свою подругу Б., яка погодилася за певну винагороду їй 

допомогти. Коли дитина народилася, то Б. прийняла пологи, а наступного дня 

вони втопили дитину у ванні, а труп закопали. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Ш. і Б. 

 

Ситуація 2 

Під час бійки Б. вдарив складеним ножем в живіт Г. При наданні 

останньому медичної допомоги було встановлено, що внаслідок проникаючого 

поранення черевної порожнини ніякі внутрішні органи пошкоджені не були. 

Через три доби Г. було виписано з лікарні. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Б. 

 

Ситуація 3 

Під приводом направлення на лікування в іноземні країну М. передав 17-

річного К., опікуном якого він був, подружжю Ш. При спробі вивезти К. за 

кордон подружжя було затримано. Згодом з’ясувалося, що К. мали вивезти з 
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метою використання його нирки для трансплантації. 

Завдання. Кваліфікуйте дії М. та Ш. 

 

Ситуація 4 

Ж., перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, зустрів 16-річну Є. 

Застосовуючи фізичне насильство, він вступив з нею у статеві зносини. 

Внаслідок цього потерпіла заразилася гонореєю. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Ж. 

 

Ситуація 5 

Двадцятирічний І., будучи сусідом 14-річної П., схилив останню вступити 

з ним у статеві зносини, на що остання погодилася. Внаслідок статевого акту із 

сусідом, дівчина втратила здатність до виношування плоду. Судово-медична 

експертиза встановила, що П. статевої зрілості не досягла. 

Завдання. Кваліфікуйте дії І. 

 

Контрольні питання: 

1. Як визначається умисне вбивство у Кримінальному кодексі України? 

2. Що є початковим і кінцевим моментами життя людини та як ці 

моменти впливають на кваліфікацію вбивства? 

3. Що таке тілесні ушкодження та які їх види бувають? 

4. Якими нормативно-правовими актами керуються при встановленні 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень? 

5. За якими ознаками вчинене кваліфікується як умисне тяжке тілесне 

ушкодження? 

6. У чому відмінність умисного середньої тяжкості тілесного 

ушкодження та умисного легкого тілесного ушкодження? 

7. Що означає незаконне позбавлення волі як форма злочинного діяння? 

8. У чому полягає викрадення людини? 

9. Які форми злочинного діяння утворюють об’єктивну сторону торгівлі 

людьми? 

10. Розкрийте поняття зґвалтування. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 179, 242, 244, 243, 464, 466, 464, 462, 525, 524, 601, 619] 
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ТЕМА 2.3.4. Злочини проти власності 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату щодо 

злочинів проти власності, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливостей даної категорії злочинів. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони відносин власності та особливостей основних та 

кваліфікованих складів злочинів проти власності та їх відмежування один від 

одного, а також від інших суміжних складів злочинів. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової природи та характеристики злочинів проти власності, мислення щодо 

розмежування даної категорії злочинів, навести різні точки зору стосовно 

проблемних питань кримінально-правової оцінки злочинів проти власності та 

визначити перспективи подальшого вдосконалення законодавства у цьому 

напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Загальна характеристика злочинів проти власності.  

2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, 

пов’язаних з викраденням чужого майна. 

3. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, не 

пов’язаних з викраденням чужого майна. 

 

План практичного заняття (навчальні питання):  

1. Загальна характеристика злочинів проти власності. 

2. Кримінально-правова характеристика крадіжки. 

3. Кримінально-правова характеристика грабежу. Відмінність грабежу 

від крадіжки. 

4. Кримінально-правова характеристика розбою. Відмінність розбою від 

грабежу. 

5. Кримінально-правова характеристика вимагання. Відмінність 

вимагання від розбою. 

6. Кримінально-правова характеристика шахрайства. 

7. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

8. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Директор заводу С. допоміг своєму брату В. відкрити при заводі СП. На 

рахунок СП було переказано 50 тис. грн. з розрахункового рахунку заводу під 

поставку пального. Пального і грошей завод не отримав. Під час проведення 

ревізії він взяв 8000 грн. готівки з каси заводу і організував банкет для 

перевіряючих, внаслідок чого ревізія не виявила серйозних порушень 

кримінального характеру. 

Завдання. Кваліфікуйте дії вказаних осіб. 

 

Ситуація 2 

17-річний програміст за допомогою власного комп’ютера проник до 

електронної системи розрахунків банку “Приватбанк” і перевів на свій 

рахунок в інший банк чужих 12 тис. грн. 

Завдання. Кваліфікуйте дії програміста. 

 

Ситуація 3 

О 22 год. 1 травня 2009 р. до одного з автозаправних комплексів «ТНК-

ВР», розташованого у м. Києві під’їхав автомобіль ВАЗ 2109, з якого вийшли 

громадяни Ш. та Я. та попрямували до каси. Л. залишився чекати за кермом 

автомобіля. Погрожуючи обрізом мисливської рушниці касиру та охоронцю, 

вони заволоділи грошовими коштами у сумі 23 тис. гривень. Наступного дня 

цих осіб було затримано. Під час проведення досудового розслідування було 

встановлено, що напад готувався протягом двох місяців (була придбана зброя, 

підозрювані декілька разів приїжджали на місце запланованого злочину).  

Завдання. Кваліфікуйте дії Ш., Я. та Л. Відповідь поясніть. 

 

Ситуація 4 

Уночі С. та Р. пошкодили нафтопровід «Прикарпаттранснафтопродукт» 

і заволоділи 1 тонною пального. Також внаслідок цього було забруднено 

значну територію земель 18 тонами пального. 

Завдання. Кваліфікуйте дії С. і Р. 

 

Ситуація 5 

К. знаходячись в стані сп’яніння зрубав три ялинки в Голосіївському 

міському парку м. Києва і продав їх громадянам на базарі. На наступний день 

він поїхав до лісу за межами міської смуги у житомирському напрямку і, 

разом з раніше судимим за привласнення чужого майна С., зрубав п’ять 

ялинок. При спробі їх продати вони були затримані працівниками поліції.  

Завдання. Кваліфікуйте дії К. та С. 

 

Контрольні питання: 
1. Дайте поняття крадіжки за Кримінальним кодексом України. 

2. Які злочини проти власності відносяться до таких, що не пов’язані з 

викраденням чужого майна? 
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3. Які злочини проти власності відносяться до таких, що не пов’язані з 

викраденням чужого майна? 

4. Що може виступати предметом злочинів проти власності? 

5. З якого моменту крадіжку слід вважати закінченим злочином? 

6. У чому полягає відмінність між крадіжкою і грабежем? 

7. У чому полягає відмінність між грабежем і розбоєм? 

8. У чому полягає відмінність між розбоєм і вимаганням? 

9. Назвіть кваліфікуючі ознаки крадіжки. 

 

Література: 

[1, 7, 19, 162, 241, 271, 282, 325, 344, 367, 370, 382, 403, 476, 480, 617, 464, 466, 

464, 462, 525, 524] 

 

 

ТЕМА 2.3.5. Злочини проти громадської безпеки, громадського 

порядку та моральності 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, а 

також систематизованих стійких знань слухачів про особливості кваліфікації та 

розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності та особливостей кваліфікації й розслідування злочинів проти 

громадської безпеки, громадського порядку та моральності. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів проти громадської безпеки, громадського 

порядку та моральності, мислення щодо розмежування даної категорії злочинів, 

навести різні точки зору стосовно проблемних питань кваліфікації та 

розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності та визначити перспективи подальшого вдосконалення 

законодавства в цьому напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття та види злочинів проти громадської безпеки, громадського 

порядку та моральності.  

2. Бандитизм.  

3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами.  

4. Хуліганство.  

5. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Б., С. і Д. організували групу, розробили план діяльності та придбали 

вогнепальну зброю. Після цього вони почали, використовуючи зброю для 

подолання опору, нападати на жінок та ґвалтували їх.  

Завдання. Кваліфікуйте дії гр. Б., С. і Д.  

Ситуація 2 

К. вирішив почистити мисливську рушницю після полювання і дістав її з 

металевої скриньки, де вона зберігалась. У цей час до нього в гості прийшла А. 

К. запросив її до кімнати, а сам вийшов на кухню приготувати каву. А. взяла 

рушницю, почала її оглядати, а коли К. повернувся, жартома направила 

рушницю в його бік і натиснула на спусковий гачок. Пострілом К. були 

спричинені тяжкі тілесні ушкодження.  

Завдання. Кваліфікуйте дії гр. А.  

Ситуація 3 

4 квітня 2015 р., Б. знаходячись у приміщенні майстерні по ремонту та 

пошиттю одягу, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної 

неповаги до суспільства, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння 

брутально лаявся в адресу власниці майстерні П. та в присутності інших 

громадян. При цьому спричинив потерпілій П. легкі тілесні ушкодження з 

короткочасним розладом здоров’я. Продовжуючи хуліганські дії, він вчинив 

опір уповноваженій особі Б., який зайшов до майстерні та намагався затримати 

правопорушника.  

Завдання. Кваліфікуйте дії гр. Б.  

Ситуація 4 

10 грудня 2015 р. уповноваженими особами в м. Києві було затримано 

чотирьох громадян, які на книжковому ринку біля станції метро “Петрівка” 

збували та зберігали з метою збуту 47 примірників відеокасет, СD та DVD 

дисків з записами порнографічних фільмів.  

Завдання. Кваліфікуйте дії винних осіб. 
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Ситуація 5 

6 серпня 2015 року в м. Києві був затриманий громадянин О., який у 

спеціально найманій для цієї мети квартирі запрошував неповнолітніх, 

демонструючи їм порнофільми, а також фотографував оголених дівчаток.  

Завдання. Кваліфікуйте дії гр. О.  

 

Контрольні питання: 
1. Які є види злочинів в сфері суспільної моралі? 

2. Які є види злочинів проти громадського порядку? 

3. Які є кваліфікуючі ознаки злочинів в сфері суспільної моралі? 

4. Як слід відмежовувати ввезення, виготовлення або розповсюдження 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 

релігійну нетерпимість та дискримінацію від ввезення, виготовлення, збуту і 

розповсюдження порнографічних предметів? 

5. Які є особливості визначення суб'єкта сутенерства? 

6. Які є особливості кваліфікації хуліганства?  

7. Як відмежовувати створення або утримання місць розпусти і 

звідництво від сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією? 

8. Які є особливості кваліфікації сутенерства або втягнення особи в 

заняття проституцією?  

9. Які є особливості кваліфікації ввезення, виготовлення, збуту і 

розповсюдження порнографічних предметів, при встановленні відповідного 

предмету злочинів? 

10. Які є особливості визначення суб'єктивної сторони бандитизму? 

 

Література: 

[1, 7, 8, 340, 369, 368, 396, 415, 463, 477, 487, 525, 602, 631] 

 

 

ТЕМА 2.3.6. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: поглибити та розширити знання слухачів щодо злочинів 

проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, з’ясувати їх 

загальну характеристику та види; засвоїти основні склади злочинів проти 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Встановити основний 

зміст змін і доповнень, що були внесенні до цього розділу КК України, а також 

сформулювати уміння та навички щодо наукових основ кваліфікації злочинів. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту. 
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Розвиваюча мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту, мислення щодо розмежування даної категорії 

злочинів, навести різні точки зору стосовно проблемних питань теми та 

визначити перспективи подальшого вдосконалення кримінального законодавства 

в цьому напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту.  

2. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК). 

3. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або 

інше порушення їх експлуатації (ст. 287 КК). 

4. Незаконне заволодіння транспортним засобом  (ст. 289 КК). 

5. Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК). 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
М., працюючи електриком на СТО, взяв без дозволу автомобіль клієнта 

для приватної поїздки. Під час руху, вулицею міста, був затриманий 

працівниками патрульної поліції. 

Завдання. Кваліфікуйте дії М. 
 

Ситуація 2 

Майстер Ш., відповідальний за технічний стан в автопідприємстві, 

випустив на лінію автомобіль з непрацюючими належним чином гальмами. 

Працюючи на лінії водій С. саме з цієї причини вчинив зіткнення з зустрічним 

автомобілем. В результаті даної ДТП пасажиру іншого автомобіля були 

спричинені тяжкі тілесні ушкодження. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Ш. 
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Ситуація 3 

16-річний Ш., не маючи посвідчення на керування автомобілем, без 

дозволу взяв автомобіль свого батька ВАЗ-2109. Рухаючись людною вулицею, 

він розраховував об’їхати людей, але, не маючи досвіду керування автомобілем, 

наїхав на П., яка при цьому загинула. Дайте правову оцінку вчиненому. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Ш. 
 

Ситуація 4 

Ф., сівши в таксі, погрожуючи таксистові вогнепальною зброєю, примусив 

останнього слідувати за місто по вказаному ним маршруту. По ходу руху він 

був затриманий працівниками поліції.  

 Завдання. Кваліфікуйте дії Ф. 
 

Ситуація 5 

Пасажир автобусу Ч., пообідавши, викинув з вікна сміття, яке влучило у 

лобове скло  автомобіля, який їхав позаду. З переляку водій цієї машини вчинив 

раптову зупинку, це спричинило зіткнення декількох машин. Двоє водіїв 

отримали тяжкі тілесні ушкодження. 

 Завдання. Кваліфікуйте дії Ч. 
 

Контрольні питання: 
1. Що таке злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та які 

їх види? 

2. Які є кваліфікуючі ознаки злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту? 

3. Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту? 

4. Поняття, ознаки транспортного засобу як предмету злочинів проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

5. Об’єктивна сторона порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 

КК)? 

6. Особливості суб’єктивної сторони порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами (ст. 286 КК)? 

7. Особливості об’єктивної сторони випуску в експлуатацію технічно 

несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 

КК)? 

9. Суб’єкт випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних 

засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 КК). 

10. Що таке незаконне заволодіння транспортним засобом? 

11. Суб’єкт порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК) 
 

Література: 

[12, 32, 82, 167, 232, 266, 506, 513, 514, 539, 666, 415, 463, 477, 487, 525] 



176 

ТЕМА 2.3.7. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони відносин у сфері здоров’я населення та обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а 

також особливостей кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 

мислення щодо розмежування даної категорії злочинів, навести різні точки зору 

стосовно проблемних питань кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

та визначити перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому 

напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.  

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

3. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

4. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
П. таємно проник до аптеки, зламав сейф, дістав звідти ампули з 

наркотичними засобами і тут же зробив собі ін’єкцію.  

Завдання. Кваліфікуйте дії П. 
 

Ситуація 2 

Л. проживав у приватному будинку. Весною він побачив, що на його 

городі виросло близько трьохсот рослин снотворного маку, якого він не сіяв. 

Зрозумівши, що виріс кимось посіяний саме снотворний мак, Л. вирішив його 

не чіпати і залишити рости. Ніякого догляду за снотворним маком Л. не 

здійснював.  

Завдання. Кваліфікуйте дії Л. 

 

Ситуація 3 

З. на ринку у м. Полтава незаконно придбав 47 мл. розчину опію й 30 

мл оцтового ангідриду – прекурсору. 

Завдання. Кваліфікуйте дії З. 

 

Ситуація 4 

С., перебуваючи в парку відпочинку, звертаючись до гурту молоді, 

закликав їх до вживання наркотичних засобів. При цьому С. називав 

конкретні види наркотичних засобів, їх ціну та місце, де їх можна придбати. 

Завдання. Кваліфікуйте дії С.  

 

Ситуація 5 

В Закарпатській області на українсько-словацькому кордоні було 

виявлено і затримано велику партію наркотиків – більше шести тон гашишу. 

Під час розвантажування і зважування наркотику на посту “Ужгород” старший 

інспектор митниці Є. викрав два пресованих брикети гашишу вагою 1,952 кг і 

сховав у власному автомобілі. Згодом він повідомив про це колегу – начальника 

сектора оперативного реагування Д. Вдвох вони вирішили продати гашиш. Д. 

звернувся за допомогою до свого знайомого С., приватного таксиста, 

встановивши за товар ціну – 24,5 тис. доларів США. Через деякий час С. 

знайшов покупця – М. В момент продажу гашишу продавці і покупець були 

затримані. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Є., Д., С., та М. 

 

Контрольні питання: 
1. Що виступає предметом злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення? 

2. В чому полягає відмінність виробництва наркотиків, психотропних 

речовин та прекурсорів від їх виготовлення? 
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3. Яке значення має мета вчинення незаконних дій з наркотичними 

засобами та психотропними речовинами? 

4. У чому полягають незаконні дії з наркотичними засобами та 

психотропними речовинами, вчинені із залученням неповнолітнього або 

малолітнього або щодо даної категорії осіб? 

5. За якими ознаками складу злочину посів або вирощування снодійного 

маку або конопель як злочин відмежовується від адміністративного 

правопорушення? 

6. Який зміст злочинного діяння у виді незаконного введення в організм 

наркотичних засобів та психотропних речовин? 

7. Що таке особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні 

речовини? 

8. Якими ознаками характеризуються одурманюючі засоби як предмет 

злочинних діянь? 

9. У чому особливість місця та обстановки вчинення незаконного 

публічного вживання наркотичних засобів і яке їх значення для кваліфікації 

вчиненого діяння? 

10. Якими ознаками характеризуються одурманюючі засоби як предмет 

злочинних діянь? 
 

Література: 

[1, 7, 8, 60, 154, 178, 152, 238, 181, 313, 415, 463, 477, 487, 525] 

 

 

ТЕМА 2.3.8. Злочини проти працівників правоохоронних органів 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

злочини проти працівників правоохоронних органів, а також систематизованих 

стійких знань слухачів про особливості кваліфікації таких злочинів. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони відносин у сфері діяльності працівників 

правоохоронних органів та особливостей застосування положень 

кримінального законодавства про злочини проти працівників правоохоронних 

органів. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів проти працівників правоохоронних органів, 

мислення щодо розмежування даної категорії злочинів, навести різні точки зору 

стосовно проблемних питань кваліфікації злочинів проти працівників 

правоохоронних органів та визначити перспективи подальшого вдосконалення 

законодавства в цьому напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 
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Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Загальна характеристика злочинів проти працівників правоохоронних 

органів.  

2. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

3. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, 

працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця. 

4. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
П. знаходився біля свого будинку. Він побачив, що вулицею втікає від 

працівників поліції його знайомий А. На розі вулиць А. повернув праворуч. 

Коли працівники поліції порівнялися з П. і спитали його, куди побіг А., П. 

вирішив сказати неправду. Бажаючи, щоб А. не затримали, П. сказав 

працівникам поліції, що А. побіг ліворуч на розі вулиць. 

Завдання. Кваліфікуйте дії П. 

 

Ситуація 2 

Т. звільнився з місця позбавлення волі. Через деякий час на вулиці він 

випадково зустрів дільничного, який приймав участь у розслідуванні в “його” 

справі. Т. нагадав дільничному про себе і сказав, що хоче “віддячити” йому. 

Після цього Т. побив дільничного, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, 

що не спричинили короткочасний розлад здоров’я чи короткочасну втрату 

працездатності. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Т. 

 

Ситуація 3 
О 14.00 інспектор превентивної служби поліції у форменому одязі зайшов 

до квартири Ф. з наміром здійснити її привід. Постанову про привід інспектор 

не пред’явив, а звелів Ф. слідувати за ним начебто для сплати штрафу. Ф. 

відмовилась. Тоді інспектор, з метою доставлення Ф., схопив її і потягнув до 

виходу з квартири. Ф. вирвалась і, втікаючи, стала кидати в інспектора , який її 
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переслідував, різні речі. Внаслідок цього інспектору біли заподіяні легкі тілесні 

ушкодження, що не спричинили короткочасний розлад здоров’я чи 

короткочасну втрату працездатності. 

Завдання. Чи містяться в діях Ж. ознаки складу злочину? Якщо так, то 

якого? 

 

Ситуація 4 

При опорі М. працівникові правоохоронного органу останньому були 

заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження.  

Завдання. Кваліфікуйте дії М. 

 

 

Ситуація 5 

І. на власному автомобілі рухався з перевищенням швидкості. Коли 

працівник поліції зупинив його і зажадав пред’явити документи, І., бажаючи 

уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, спрямував 

свій автомобіль на поліцейського. Той почав тікати, але І. на автомобілі 

переслідував його і збив. Життя працівника поліції було врятовано, але 

внаслідок наїзду він втратив працездатність не менше ніж на одну третину. 

Завдання. Кваліфікуйте дії І. 

 

Контрольні питання: 
1. Дайте визначення поняттю «працівник правоохоронного органу»? 

2. В чому полягає зміст опору в диспозиції ст. 342 КК України? 

3. Хто є потерпілим від злочину передбаченого ст. 345 КК України? 

4. Що слід розуміти під поняттям «втручання» в діяльність працівника 

правоохоронного органу? Його відмінність від «опору»? 

5. Назвіть кваліфікуючі ознаки погрози або насильства щодо працівника 

правоохоронного органу? 

6. Відмежуйте ознаки складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 КК 

України та ст. 342 КК України. 

7. Що слід розуміти під захопленням працівника правоохоронного 

органу в диспозиції ст. 349 КК України? 

8. Відмежуйте ознаки складу злочину передбаченого ст. 147 КК України 

та ст. 349 КК України. 

9. В чому полягає зміст поняття «правоохоронна діяльність»? 

10. Що є предметом злочину передбаченого ст. 347 КК України? 

 

Література: 

[1, 7, 8, 185, 351, 359, 596, 597, 635, 415, 463, 477, 487, 525] 
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ТЕМА 2.3.9. Злочини у сфері службової діяльності 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

злочини у сфері службової діяльності, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про особливості кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони відносин у сфері службової діяльності та 

особливостей кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів у сфері службової діяльності, мислення щодо 

розмежування даної категорії злочинів, навести різні точки зору стосовно 

проблемних питань кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та 

визначити перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому 

напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). 

2. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК).  

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК). 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

У середній школі з гардеробу зникло пальто учня Б. Директор школи С., 

підозрюючи в крадіжці учня 10 класу 15-річного З., замкнув його в темному 

підсобному приміщенні, заявивши, що З. не буде відпущений, доки не 

зізнається та не поверне пальто. Занепокоєні тривалою відсутністю сина, батьки 

З. прийшли до школи і знайшли його замкнутим. 

Завдання. Кваліфікуйте дії С.  
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Ситуація 2 

Помічник прокурора району С. під час відсутності прокурора санкціонував 

постанову слідчого про припинення кримінального провадження за 

примиренням сторін, хоча такі функції на нього не покладалися. 

Завдання. Кваліфікуйте дії С.  

 

Ситуація 3 

Слідчий М. під час закінчення досудового слідства в матеріали 

кримінального провадження вніс завідомо неправдиві відомості про участь 

адвоката С. та учинив від його імені підпис. Свої дії пояснив відсутністю у 

обвинуваченого коштів на послуги захисника і труднощами у безоплатному 

залученні до справи адвокатів. 

Завдання. Кваліфікуйте дії М. 

Ситуація 4 

Відносно Д. було розпочато кримінальне провадження по звинуваченню 

його у крадіжці. Знаходячись у кабінеті слідчого С. під час відсутності 

останнього, Д. поклав у кишеню його пальто загорнені в газету 500 дол. США і 

вийшов з кабінету. Згодом він зайшов у кабінет оперуповноваженого К. Під час 

розмови з К. Д. підійшов до вішалки з його одягом і поклав у кишеню пальто 

загорнені в газету 300 дол. США. Д. намагався вийти з кабінету, але був 

затриманий К. Під час складання протоколу про скоєне були також виявлені 

гроші, залишені Д. у пальто С. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Д. 

 

Ситуація 5 
Слідчий прокуратури Ж. при проведенні допиту підозрюваного В. з метою 

одержання «бажаних» показань побив його, заподіявши легкі тілесні 

ушкодження.  

Завдання. Кваліфікуйте дії Ж.  

 

Контрольні питання: 
1. Як визначається зловживання владою або службовим становищем у 

Кримінальному кодексі України? 

2. Як визначається перевищення влади або службових повноважень у 

Кримінальному кодексі України? 

3. У чому полягає відмінність між зловживанням владою або службовим 

становищем та перевищенням влади або службових повноважень? 

4. Хто є суб’єктом службових злочинів? 

5. Вкажіть ознаки представника влади як службової особи. 

6. Визначте сутність організаційно-розпорядчих функцій. 

7. В чому полягають адміністративно-господарські обов’язки? 

8. Що є предметом службових злочинів? 

9. Вкажіть, що ознаки та сутність неправомірної вигоди як предмету 

службових злочинів. 
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10. З якого моменту прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) є закінченим злочином? 

 

Література: 

[1, 7, 8, 596, 597, 635, 415, 463, 477, 487, 525, 393, 441, 671, 672] 

 

 

ТЕМА 2.3.10. Злочини на ґрунті ненависті 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату про 

злочини, учинені на ґрунті ненависті, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про особливості кваліфікації злочинів, учинених на ґрунті ненависті. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо 

кримінально-правової охорони відносин у сфері расової, національної та 

релігійної терпимості та особливостей кваліфікації злочинів, учинених на 

ґрунті ненависті. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо розуміння кримінально-

правової характеристики злочинів, учинених на ґрунті ненависті, мислення 

щодо розмежування даної категорії злочинів, навести різні точки зору стосовно 

проблемних питань кваліфікації злочинів, учинених на ґрунті ненависті та 

визначити перспективи подальшого вдосконалення законодавства в цьому 

напрямку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика злочинів вчинених на ґрунті ненависті.  

2. Умисне вбивство з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості. 

3. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності, релігійних переконань, інвалідності та з іншими 

ознаками. 

4. Наруга над могилою,іншим місцем поховання або над тілом 

померлого.  
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Ш., під час похорон побачив у покійника два золотих персня. Вночі він 

розкопав могилу, зняв з покійника перстень та акуратно привів місце поховання 

в порядок. Його дії ніхто не помітив  

Завдання. Кваліфікуйте дії Ш. 
 

Ситуація 2 

В., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нацькував свого собаку 

породи бульдог на Ш., поляка за національністю, який тимчасово перебував на 

території України. Собака кинувся і вхопився Ш. в обличчя, відкусивши носа і 

верхню губу. 

Завдання. Кваліфікуйте дії В. 
 

Ситуація 3 

Неодноразово судимий Л., під загрозою спричинення тілесних 

ушкоджень, примусив служителя церкви здійснити обряд вінчання із своєю 

нареченою. 

Завдання. Кваліфікуйте дії Л. 

 

Ситуація 4 

К. разом з С., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на кладовищі, 

підійшли до могили із захороненням, де С., а потім і К., умисно поламали 

дерев’яну лавку, що знаходилася поруч із могилою, а після чого даною лавкою 

почали бити по надгробному хресту, що розташований на даній могилі. Потім 

вони почали разом руками розхитувати даний хрест, намагаючись витягти його 

із землі. В результаті спільних злочинних дій С. і К. було погнуто 

надмогильний хрест та пошкоджено дерев’яну лавку.  

Завдання. Кваліфікуйте дії С. та К. 

 

Ситуація 5 

Перебуваючи на курорті в Єгипті, громадянин Росії П. на ґрунті 

неприязних стосунків посварився з громадянином України М. Після посадки на 

літак в аеропорту Хургада  П. почав вимагати від М. пояснень з приводу 

політики України. Під час польоту, після того як М. відмовився відповідати, П. 

вдарив його декілька раз кулаком в обличчя.   

Завдання. Кваліфікуйте дії П. 
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Контрольні питання: 
1. Розкрийте зміст понять “расової”, “національної належності”, 

“релігійних переконань”, “інвалідності”. 

2. Розкрийте зміст поняття «нетерпимість». 

3. Назвіть види злочинів, учинених на ґрунті ненависті (расизм, 

ксенофобія, етнофобія, шовінізм, антисемітизм, релігійна нетерпимість, мовна 

антипатія, гомофобія, сексуальна орієнтація). 

4. Що є об’єктом злочинів, учинених на ґрунті ненависті? 

5. У чому відмінність мотиву ненависті (нетерпимості) від інших 

мотивів злочинів. 

6. Розкрийте зміст поняття «шовінізм». 

7. З якого моменту даний злочин вважається закінченим? 

8. Хто є потерпілим від злочину передбаченого ст. 161 КК? 

9. Назвіть кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу злочину 

передбаченого ст.161 КК України. 

10. Що є предметом злочину передбаченого ст. 297 КК України?  

 

Література: 

[1, 7, 8, 415, 463, 477, 487, 525, 343, 417, 478, 484, 488, 503, 659] 

 

 

Дисципліна 2.4. Наркотичні засоби, психотропні речовини та 

їх аналоги. Ознаки наркотичного сп’яніння 

 

ТЕМА 2.4.1 Основні види наркотичних засобів та психотропних 

речовин 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: ознайомити слухачів із основними видами 

наркотичних засобів і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; з 

антинаркотичним законодавством України та системою заходів контролю в 

нашій державі, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; з правилами виявлення, 

фіксації, вилучення, пакування та зберігання об`єктів криміналістичної 

експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. 

Виховна мета: формувати стійку життєву позицію щодо вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

людиною та дотримання правил безпеки при роботі з цими хімічними 

сполуками на місці події. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 
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профілактику правопорушень; розвивати інтелектуальні здібності, пам’ять, 

увагу, самостійність при оперуванні основними положеннями, у тому числі й 

термінологією законодавства, у частині, що стосується виявлення, вилучення, 

пакування та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності слідчих підрозділів та підрозділів Експертної служби щодо 

дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Система заходів контролю в Україні, спрямована проти незаконного 

обігу наркотичних засобів. 

2. Види наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. 

3. Наркотичні засоби рослинного походження. 

4. Напівсинтетичні наркотичні засоби. 

5. Окремий підвид: лікарські засоби, що містять наркотичні речовини. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Виявлення і вилучення речовин, які можуть відноситись до 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

2. Особливості пакування проб підозрілих речовин при надсиланні їх на 

експертне дослідження. 

3. Заходи безпеки при вилученні наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів.  

4. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1: У громадянина М. було вилучено пакет, у якому знаходилося 

350 г макової соломки. Під час вилучення затриманий весь час повторював, що 

пакет йому дав наочно знайомий Б. для передачі наочно знайомому Ш., а що 

було у пакеті, йому невідомо. 

Завдання: 

1. Визначити криміналістичну характеристику кримінального 

правопорушення. 

2. Встановити типовість слідчої ситуації. 

3. Розробити комплекс оптимальних дій, спрямованих на вирішення 

вказаної ситуації. 
 

Ситуація 2: Під час перевірки дотримання умов домашнього арешту гр-

ном В. за місцем його проживання дільничний офіцер звернув увагу, що на 
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столі лежала розпочата пачка амфетаміну. На його запитання В. відповів, що ці 

ліки він вільно придбав у аптеці за рекомендацію свого лікуючого лікаря. 

 

Завдання: 

1. Визначити криміналістичну характеристику кримінального 

правопорушення. 

2. Встановити типовість слідчої ситуації. 

3. Розробити комплекс оптимальних дій, спрямованих на вирішення 

вказаної ситуації. 
 

Ситуація 3: В купе потягу «Київ-Миколаїв», де їхали 4 раніше незнайомі 

між собою чоловіків, сталася гучна сварка, у зв’язку з чим на станції Цвіткове 

їм було запропоновано пройти до відділку поліції. Чоловіки взяли свої речі, але 

одна сумка залишилася у багажному відділенні купе, по відношенню до якої 

кожен пояснив, що сумка йому не належить. Як було встановлено оглядом 

сумки, між особистих речей знаходився пакет зі 100 г речовини, схожої на 

коноплю. 

Завдання: 

1. Визначити криміналістичну характеристику кримінального 

правопорушення. 

2. Встановити типовість слідчої ситуації. 

3. Розробити комплекс оптимальних дій, спрямованих на вирішення 

вказаної ситуації. 

 

Ситуація 4: На присадибній ділянці 70-річної гр-ки Я. дільничний офіцер 

помітив близько 15 кущів, схожих на коноплю. На його питання Я. відповіла, 

що не знає, що то за рослини, оскільки вони кожного року самонасіюються на 

одному і тому ж місці, а викопати їх у неї не вистачає сили. 

Завдання: 

1. Визначити криміналістичну характеристику кримінального 

правопорушення. 

2. Встановити типовість слідчої ситуації. 

3. Розробити комплекс оптимальних дій, спрямованих на вирішення 

вказаної ситуації. 

 

Ситуація 5: Гр-ка Р. на своїй ділянці висіяла мак і доглядала за ним з 

метою отримання зерен маку і використання їх у приготуванні домашніх страв. 

На запитання дільничного офіцера Р. відповіла, що не рахувала, скільки у неї 

росте стебел маку, посіяла вона їх виключно для власних потреб, а після 

збирання врожаю зерен маку коробочки і стебла маку вона спалювала. 

Завдання: 

1. Визначити криміналістичну характеристику кримінального 

правопорушення. 

2. Встановити типовість слідчої ситуації. 
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3. Розробити комплекс оптимальних дій, спрямованих на вирішення 

вказаної ситуації. 

 

Ситуація 6. 15 березня в слідчий підрозділ надійшли матеріали 

оперативної перевірки за фактом збуту наркотичних засобів громадянином А., 

бармену бару «Червоний мак», який 1 березня продав невідомому 

громадянину В. кілька доз сильнодіючого наркотичного засобу «Екстазі». 

Завдання: 

1. Визначити криміналістичну характеристику кримінального 

правопорушення, пов'язаного з розкраданням або незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. 

2. Складіть план первинних слідчих дій. 

 

Ситуація 7. У ході проведення оперативно-розшукових дій був 

встановлений і затриманий раніше судимий громадянин К., який часто 

приходив в бар до громадянина Р. Допитані в якості свідків працівники бару 

охарактеризували громадянина Р. по роботі позитивно, проте відзначили, що 

дружніх відносин він ні з ким не підтримує. Також вони показали, що з Білорусі 

до нього досить часто приїжджає хлопець, якого звуть на ім’я М. 

Завдання: 

1. Оцініть слідчу ситуацію, яка може скластися під час подальшого 

розслідування даного правопорушення. 

2. Доповніть план розслідування справи. 

 

Ситуація 8. 17 березня в квартирі громадянина Д. був проведений обшук. 

В ході обшуку були виявлені частинки рослинного походження на робочих 

частинах кухонного комбайна і кавомолки, в кухонній шафці – три шприци з 

залишками речовини темно-бурого кольору, а також відбитки пальців двох 

людей. 

Під час обшуку, проведеному за місцем роботи громадянина Д., в його 

шафі для робочого одягу виявлено речовину білого кольору в кількості 5 г, 

упаковану в паперовий пакет, який, згідно з висновком експерта, є особливо 

небезпечним наркотичним засобом. Також у шафці виявлено телеграму з 

м. Кривий ріг з текстом: «Приїду 15.04. Григорій ». 

Завдання: 

1. Оцініть зібрані докази і вирішіть питання про призначення необхідних 

експертиз. 

2. Визначте процесуальний порядок допиту громадянина Д. і складіть 

його план. 

3. Доповніть план розслідування кримінального правопорушення. 

 

Ситуація 9. В ході допиту громадянин Д. заявив, що пакет з 

наркотичною речовиною йому в шафу підкинули. Допитана в якості свідка 

громадянка І., сусідка громадянина Д., показала, що до нього в квартиру часто 

приходили молоді люди. У затриманого співробітниками поліції громадянина 
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К. вона впізнала одного з відвідувачів. Згідно з висновком дактилоскопічної 

експертизи, сліди пальців, рук вилучені в ході обшуку квартири 

громадянина Д., належать громадянину К. На допиті громадянин К. заявив, що 

неодноразово купував різні наркотичні засоби в громадянина Д., як на роботі, 

так і вдома. 

Завдання: 

1. Визначте тактичні прийоми, які необхідно застосувати при допиті 

громадянина Д. з метою отримання правдивих показів. 

2. Визначте процесуальний порядок допиту громадянина К. і складіть 

його план. 

3. Доповніть план розслідування кримінальної справи.  

4. Оцініть слідчу ситуацію, яка склалася на даний час розслідування 

злочину, і прийміть тактичне рішення. 

 

Ситуація 10. У процесі проведення обшуку за місцем проживання 

громадянина К. було виявлено та вилучено: шприци з залишками речовини; 

штамп і гербову печатку поліклініки № 4 м. Мінська. На очній ставці з 

громадянином Д. громадян К. підтвердив свої покази й повідомив, що до 

громадянина Д. неодноразово приїжджав з Білорусі хлопець на ім'я Григорій. 

На зап'ястку лівої руки у нього є татуювання, на якому зображені шприц, 

колода карт і пляшка з написом: «Це нас погубить». Після приїзду Григорія 

громадянин Д. завжди протягом місяця продавав наркотики. 

 

Завдання: 

1. Проаналізуйте зібрані докази та оцініть сформовану слідчу ситуацію. 

2. Складіть план подальшого розслідування кримінального 

правопорушення. 

 

Ситуація 11. 15 квітня на залізничному вокзалі співробітниками поліції 

був затриманий громадянин Г. При особистому обшуку в схованці валізи у 

нього виявлено 20 г наркотичного засобу «Екстазі». Від дачі показань 

громадянин Г. відмовився. 

Завдання: 

1. Складіть план допиту громадянин Г. 

2. Оцініть виконану роботу і прийміть тактичне рішення. 

3. Складіть план закінчення розслідування даної кримінального 

правопорушення. 

 

Контрольні питання : 
1. Система заходів контролю в Україні, спрямована проти незаконного 

обігу наркотичних засобів. 

2. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. 

3. Класифікація наркотичних засобів та форми їх поширення. 

4. Засоби та методи виявлення наркотичних засобів, прекурсорів.  

6. Правила огляду місця події, пов’язаного з виявленням чи обшуку 
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наркотичних засобів чи психотропних речовин. 

7. Особливості огляду транспортного засобу щодо виявлення 

наркотичних засобів чи психотропних речовин. 

8. Виявлення і вилучення речовин, які можуть відноситись до 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

9. Особливості пакування проб підозрілих речовин при надсиланні їх на 

експертне дослідження. 

10. Заходи безпеки при вилученні наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів. 

11. Питання, які виносяться на вирішення експертизи дослідження 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 45, 56, 60, 153, 186, 154, 221, 222, 238, 363, 570, 591] 

 

 

ТЕМА 2.4.2. Ідентифікація ознак наркотичного сп’яніння  
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

основні ознаки наркотичного сп’яніння. 

Виховна мета: сформувати ціннісні та моральні орієнтири слухачів, їх 

громадську активність, розуміння соціальних і професійних норм поведінки. 

Розвивальна мета: сформувати пізнавальну та творчу активність 

слухачів щодо зазначеної проблеми, включити їх в процес наукового пошуку та 

самостійного усвідомлення одержаних висновків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: загальна психологія, психофізіологія, 

психологія особистості, психологія здоров’я, медична психологія, 

психофармакологія. 
 

План лекції (начальні питання): 
1. Основні симптоми, які вказують на вживання наркотиків, 

психотропних речовин ф їх аналогів. 

2. Специфічні ознаки, що вказують на вживання наркотиків, 

психотропних речовин і їх аналогів. 

3. Поведінка наркоманів під час абстинентного синдрому. 

4. Виконати практичні завдання.  
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Ситуаційні завдання: 

Завдання 1 
В ході групової дискусії проаналізуйте те, що може вказувати на 

виробництво та вживання наркотиків, психотропних речовин і їх аналогів: 

- кавомолки, м'ясорубки, друшляки, решета, преси, газети, посуд, (тази, 

бочки і т. п.), ганчірки (можуть використовуватися простирадла, наволочки, 

натільні сорочки і т.д.), забруднені рослинними частками, тампони, бинти, 

просочені бурою речовиною, а також закопчений посуд, що пахне 

розчинником; 

- специфічні рослинні і хімічні запахи, які виходять від підозрюваних, 

наявність у них на руках і під нігтями речовин рослинного походження; 

- наявність книг та бібліотечні замовлення на фармацевтичну літературу; 

- наявність медичних інструментів і пристосувань, які можуть бути 

використані для вживання наркотиків (шприців, медичних голок, гумових 

бинтів, джгутів і т.д.), рецептів, трав, таблеток, порошків, ампул тощо, а також 

упаковок від них; 

- поліетиленові пакети, целофан, пергамент, пляшки і т.д., що зберігають 

специфічний запах від наркотиків, упаковки від засобів побутової хімії; 

- розчинники, лаки, фарби, бензин, гас, дизельне паливо і т.п., що 

зберігаються в непризначених для цього місцях; 

- пропажа промедолу з індивідуальних аптечок і балонів з ефіром для 

пуску двигунів в зимовий час; 

- часті звернення до лікарів з проханням виписати медикаменти, 

симуляція хвороби, наприклад застуди (при вживанні препаратів, що містять 

опій), кашлю (з метою отримання таблеток, що містять кодеїн) і т. п.; 

- наявність кристалічного йоду, марганцівки, різних хімічних реактивів, 

приладів, записів і друкованих матеріалів з описом способів приготування 

наркотичних засобів; 

- наявність в затишних місцях блювотних мас, недопалків від самокруток 

і цигарок, у яких цигарковий папір має характерні зминання; 

- особливості поведінки курців: група курців затягується від однієї і тієї ж 

цигарки чи самокрутки з наркотиком, пускаючи її по колу; курець робить 1-2 

глибоких затяжки, прагнучи якомога довше протримати в легенях дим; 

затягуючись, він тримає цигарку між долонями, щоб запобігти витоку диму, 

потім передає цигарку наступного і т.д.; 

- використання жаргонних виразів, уживаних наркоманами. 
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Завдання 2 

В ході групової дискусії проаналізуйте найбільш поширені жаргонні 

вирази, що мають місце в середовищі наркоманів: 

Баш – шматок наркотичної речовини. 

Визначатися – мати ознаки наркотичного сп'яніння. 

Відхід (отходняк) – кінцева фаза наркотичного сп'яніння, момент, коли 

закінчується дія наркотику на організм. 

Гвинт (айс) – первітин (метамфетамін). 

Гера – героїн. 

Гонець – постачальник наркотиків до споживачів.  

Дмухнути – покурити коноплю в компанії наркоманів.  

Забити косяк – макова соломка (кокнар). 

Кайф, волокуша, таска, нірвана – основна фаза наркотичного 

сп’яніння, стан, заради якого і вживаються наркотики. 

Кода (Катюха, пурь) – кодеїн. 

Колеса – таблетки, що містять наркотичні речовини. 

Контроль – кров у шприці, закачана з вени для того, щоб запобігти 

попаданню в неї повітря зі шприца. 

Конячка – метадон. 

Косяк – цигарка (сигарета), начинена гашишем. 

Кропалов – продукт для приготування гашишу, платівка наркотику, як 

правило, у вигляді кола. 

Ломка – вкрай хворобливий стан, що виникає у хронічних наркоманів 

при тривалому утриманні. 

Мара – тканина, яка використовується в процесі виготовлення гашишу. 

Марафет (кока, кокс, крек) – кокаїн. 

Мийка – лезо для зняття наркотичної речовини з будь-якої поверхні. 

Милиця – розкатана пластинка гашишу діаметром 1-3 см завтовшки 1-2 

мм з розрахунку на 1-2 цигарки (може пересилатися в поштовому конверті). 

Морфій (морфи, марфута, Марія, Мар'янка) – морфін.  

Мулька (коктейль Джеф, космос, ефенді) – ефедрон.  

П’явочка – недопалок цигарки з наркотиком. 

Передоз – занадто велика доза наркотику. 

Пласт – плантація. 

Пласт валити – період масового збору конопель (серпень-вересень). 

Прихід – початкова фаза наркотичного сп'яніння. 

Сидіти на голці – постійна потреба в наркотиках, що вводяться 

внутрішньовенно. 

Сімпляк (терьякі, опіюха, хімканка, Карахан) – опій і екстракт макової 

соломки. 

Султигов – ацітілірованний опій. 

Тирса (зимник, чорнушка, план, дурь) – гашиш (анаша, канабіс, чарси). 

Травка (дурь, план, конюшина, сіно, божа травичка, Мері Джейн, нот, 

Грас, хей, Віїд) – марихуана. 

Химка – гашишное масло. 
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Хімпласт – продукт переробки гашишного масла, приготованого з пилку 

конопель. 

Чифир – міцний чай (екстракт чайного листа). 

Ширяєв – вводити наркотичні речовини внутрішньовенно. 

 

Контрольні питання: 
1. Які виділяють основні групи наркотичних речовин? 

2. Які існують стадії розвитку наркотичної залежності? 

3. Які основні симптоми вказують на вживання наркотиків? 

4. Які специфічні ознаки вказують на вживання наркотичних речовин? 

5. Що таке абстинентний синдром? 

6. Чим відрізняється поведінка наркоманів під час абстинентного 

синдрому? 

7. Що може вказувати на виробництво та вживання наркотиків і 

токсичних речовин? 

8. Які найбільш поширені жаргонні вирази мають місце в середовищі 

наркоманів? 

9. Які особливості спілкування з особами, що знаходяться у стані 

наркотичного сп’яніння? 

10.  Як забезпечити власну безпеку під час спілкування з наркоманом? 

 

Література: 

[281, 295, 310, 321, 323, 398, 400, 443, 499, 509, 552, 590, 592, 618, 663] 

 

 

Дисципліна 2.5. Кримінальна процесуальна діяльність поліції 

 
ТЕМА 2.5.1. Поняття і завдання кримінального провадження. 

Учасники кримінального провадження 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

поняття і завдання кримінального провадження, учасників кримінального 

провадження. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків кримінальної 

процесуальної діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в 

практичній діяльності під час здійснення кримінального провадження. 

Розвивальна мета: розвити здібності аналізу та тлумачення 

кримінального процесуального законодавства під час здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів. 
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Міжтематичні зв’язки: докази і доказування у кримінальному 

провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження, затримання 

особи, загальні положення досудового розслідування, слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові)  
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття кримінального процесу, його завдання та значення. Стадії 

кримінального процесу.  

2. Кримінальне процесуальне законодавство України, його чинність у 

просторі, часі і щодо кола осіб.  

3. Характеристика засад кримінального провадження.  

4. Учасники кримінального провадження. 
 

Контрольні питання: 
1. Які завдання кримінального провадження передбачені КПК України? 

2. Дайте визначення стадії кримінального процесу. 

3. Назвіть стадії кримінального процесу. 

4. Назвіть основні кримінальні процесуальні функції. 

5. Назвіть структуру Кримінального процесуального кодексу України. 

6. Які Ви знаєте правила дії кримінального процесуального закону? 

7. Що таке засади кримінального провадження?  

8. Які засади кримінального провадження визнаються конституційними? 

9. Які засади кримінального провадження є спеціальними? 

10. Розкрийте зміст кожної з відомих вам засад. 

11. У чому полягає засада публічності? У чому її відмінність від засади 

гласності? 

12. Які функції здійснює прокурор у різних стадіях кримінального 

провадження? 

13. Визначте повноваження дільничного. 

14. Охарактеризуйте осіб, які відіграють допоміжну роль у 

кримінальному провадженні. 

15. Назвіть осіб, які не підлягають допиту як свідки. 
 

Література: 

[8, 13, 15, 21, 24, 26, 27, 35, 57, 58, 61, 71, 76, 81, 465, 469, 470, 471, 634, 642, 641] 

 

 

ТЕМА 2.5.2. Докази і доказування у кримінальному провадженні 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

доказового права та систематизованих стійких знань слухачів про докази і 

доказування у кримінальному провадженні. 
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Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків збирання, 

перевірки та оцінки доказів, вміло застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності під час кримінального провадження. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо збирання, перевірки та оцінки 

доказів під час здійснення кримінального провадження. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: поняття і завдання кримінального провадження, 

учасники кримінального провадження, заходи забезпечення кримінального 

провадження, затримання особи, загальні положення досудового розслідування, 

слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)  

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття доказів у кримінальному процесі, їх ознаки. Класифікація 

доказів.  

2. Поняття та характеристика процесу доказування. Збирання, перевірка, 

оцінка і використання доказів. 

3. Суб'єкти доказування.  

4. Предмет і межі доказування. 

5. Поняття та види процесуальних джерел доказів: показання, речові 

докази, документи, висновки експертів. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
Вирішення ситуативних завдань. Слухачі поділяються на 3 підгрупи. 

Кожна підгрупа отримує текст завдання та формує відповіді на поставлені 

задачі:  

– перерахуйте наведені у завданнях докази та їх процесуальні джерела; 

– здійсніть класифікацію цих доказів. 

Ситуація 1: Іванов підозрювався у пограбуванні Петрової. Він винним себе 

не визнав і повідомив, що на момент вчинення кримінального правопорушення 

перебував у кіно зі своєю знайомою Василиною, яка на допиті цей факт 

підтвердила. Потерпіла Петрова при проведенні пред’явлення для впізнання 

вказала на Іванова як на того, хто вчинив відносно неї грабіж. Свідок Сидоренко 

на допиті повідомив, що його знайома Василина розповідала йому про 

пограбування Петрової й про те, що вона дала слідчому неправдиві показання. 

Ситуація 2: 01.09.2016 року з магазину №23, що знаходиться по 

вул. Паничева, 10 була скоєна крадіжка 20 банок кави, 10 коробок шоколадних 

цукерок, спортивної сумки та грошей в сумі 1500 гривень про яку повідомила 

продавець Зотова Л.Д. З місця події слідчим вилучено, два відбитки пальців 

рук, гіпсовий зліпок сліду, залишеного взуттям, два недопалки сигарети. 

02.09.2016 року на зупинці біля міського ринку на підставі показань 

очевидця Павлова Д.М. був затриманий гр. Когут В.В., 1970 р.н., проживає в м. 
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Івано–Франківську по вул. І. Стуса, 15/3, в якого під час затримання було 

вилучено спортивну сумку з 5-ма банками розчинної кави, 3 коробки 

шоколадних цукерок. 

Ситуація 3: Бизов підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На 

допиті він заявив, що кримінальне правопорушення вчинити не міг, тому що в 

цей день знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього 

факту він пред’явив залізничні квитки в обидва напрями. 
 

Контрольні питання: 
1. Назвіть способи збирання доказів стороною обвинувачення. 

2. Яка відмінність між перевіркою та оцінкою доказів? 

3. У яких випадках докази визнаються недопустимими? 

4. Як класифікуються докази? 

5. Яка відмінність між предметом та межами доказування? 

6. Назвіть обставини, що підлягають доказуванню. 

7. Які є різновиди показань підозрюваного, обвинуваченого? 

8. У чому полягає відмінність між документом як самостійним джерелом 

доказів та документом – речовим доказом? 

9. Дайте визначення висновку експерта. 

10. Який порядок зберігання речових доказів? 

11. Чи є джерелами доказів протоколи допиту свідка, потерпілого, 

підозрюваного? 
 

Література: 

[8, 13, 26, 27, 71, 76, 80, 119, 236, 81, 465, 469, 470, 471, 272, 335,  467, 522, 632, 664] 

 

 

ТЕМА 2.5.3. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Затримання особи 
 

Лекція – 3 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

класифікацію та загальні правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, міжнародні стандарти процедури затримання та 

взяття під варту.   

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів, розвинути 

прагнення підвищувати свій інтелектуальний та професійний рівні. 

Розвивальна мета: розвити такі якості, як правосвідомість, уявлення, 

розуміння, мислення, мотивування і обґрунтування прийнятих рішень під час 

проведення досудового розслідування.  
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: поняття і завдання кримінального провадження, 

учасники кримінального провадження, докази і доказування у кримінальному 

провадженні, загальні положення досудового розслідування, слідчі (розшукові) 

та негласні слідчі (розшукові) дії 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття, значення, мета заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

3. Види заходів забезпечення кримінального провадження.  

4. Поняття, мета, підстави застосування, види запобіжних заходів. 

5. Процесуальний порядок обрання, зміни та скасування запобіжних 

заходів.  

6. Поняття, мета і підстави затримання особи. 

7. Процесуальний порядок затримання та забезпечення права на захист 

затриманої особи. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

3. Розгляд практики Європейського суду з прав людини  та 

національного законодавства України. 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, потерпіла Сидоренко  

А.В. стверджувала, що це кримінальне правопорушення міг вчинити її приятель 

Павлюк О.Л. Втім, за словами потерпілої, довести вину Павлюка  О.Л. буде 

важко, адже він викрадені речі уже продав та має намір виїхати працювати за 

кордон.  

Слідчий, на підставі показань потерпілої, звернувся до слідчого судді з 

клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Павлюку О.Л. 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

Завдання: Оцініть дії слідчого в описаній ситуації. Чи достатньо 

підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у 

вказаній ситуації? 
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Ситуація 2 

У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, слідчий звернувся до 

слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування 

підозрюваним Антонову О.Д. та Свиридову Є.Ю. запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання. Серед підстав застосування цього запобіжного заходу 

слідчий навів дані, які дають підстави вважати, що підозрювані можуть 

перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя, після одержання 

цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв., призначив дату судового слухання 

на 18 січня о 16 год. 00 хв. та здійснив судовий виклик Антонова О.Д. та 

Свиридова Є.Ю. на цей же час.  

Завдання: Оцініть дії слідчого та слідчого судді в описаній ситуації. Чи 

допустили вони порушення вимог процесуального законодавства? Якщо так, 

то які саме? 

Ситуація 3 
До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому 

Саприкіну Л.Д. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене 

із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і 

дружина підозрюваного з клопотанням передати їм Саприкіна Л.Д. на поруки. 

Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на 

нього обов’язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового 

розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з 

клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування 

Саприкіну Л.Д. запобіжного заходу у вигляді особистої покури.  

Завдання: Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які є 

процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному провадженні? 

Хто має право бути поручителем у кримінальному провадженні?  

 

Ситуація 4 
24 жовтня слідчим були внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). 12 

листопада за підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення був 

затриманий Машков М.П., а 15 листопада відносно нього слідчим суддею 

районного суду за поданням слідчого, погодженим з прокурором, був обраний 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. 25 

листопада Машков М.П. був звільнений з під варти, так як ним була внесена 

застава, визначена в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. В зв’язку з тим, що Машков М.П., будучи 

належним чином повідомлений, не з’являвся за викликом до слідчого без 

поважних причин та не повідомляв про причини своєї неявки, за рішенням 

слідчого судді 15 грудня застава була звернена в дохід держави, а відносно 

Машкова М.П. було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на 

тримання під вартою.  
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Завдання:  З якого моменту слід обчислювати строк тримання під 

вартою підозрюваного Машкова М.П.? Чи може слідчий суддя, при 

повторному взятті під варту, в ухвалі про зміну запобіжного заходу на 

тримання під вартою визначити строк її дії 50 днів? Назвіть максимальний 

строк тримання під вартою під час досудового розслідування. 

 

Ситуація 5 

Левченка Н.Г., який є неповнолітнім, було затримано за вчинення 

тяжкого злочину. Його було допитано без участі захисника, після чого до нього 

був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Завдання:  Оцініть дії слідчого. Чи буди допущені порушення вимог 

кримінального процесуального закону? Які запобіжні заходи можуть бути 

застосовані до неповнолітнього? 

 

Ситуація 6 
У парку імені Т.Г. Шевченка, що у м. Івано-Франківську по вул. 

Чорновола, 56 був виявлений обгорілий труп. Вжитими першочерговими 

заходами вдалося встановити, що його сюди доставив на власному автомобілі 

«Жигулі» д.н.з АТ 50-20 АС чоловік низького зросту, який був одягнутий у 

чорну вітровку. Через 20 хвилин працівники поліції в магазині «Мальва», що 

розташований у цьому ж парку, виявили низького зросту чоловіка, що був 

одягнутий у чорну вітровку, на якій були плями бурого кольору, а на руках 

мала місце сильна кіптява. Поряд із магазином на стоянці перебував автомобіль 

«Жигулі» д.н.з АТ 50-20 АС. При появі поліцейських чоловік зробив спробу 

втекти через туалетну кімнату, однак був ними зупинений. Він відмовився 

називати свої анкетні дані, а свою спробу вийти пояснив тим, що дуже 

поспішав. Чоловік був доставлений до відділку поліції. 

Завдання:  Чи є підстави для затримання даного громадянина?  

Які вимоги  має виконати працівник поліції, що здійснив затримання 

особи, негайно після затримання? 

В який спосіб можна встановити дану особу? 

Як поступити працівникам поліції  із автомобілем? 

Ситуація 7 

Працівники поліції затримали Іванова М.Ш. о 9 год. 05 хв. на місці 

вчинення квартирної крадіжки та доставили його до відділку поліції через 45 

хв. Опісля працівники поліції слідували на виклик про вчинення розбою, а коли 

повернулися, то оформили протокол затримання, де відзначили час затримання 

16 год., а підставу -  підозра у вчиненні квартирної крадіжки. 

Завдання:  Дайте правову оцінку ситуації. 

Чи допущено працівниками поліції порушення вимог чинного КПК? 

Якщо так, то яких саме? З якого моменту особа вважається 

затриманою?  
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Контрольні питання: 
1. Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження.  

2. Які види заходів забезпечення кримінального провадження 

передбачено в КПК України? 

3. Визначте поняття запобіжних заходів.  
4. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України? 

5. Що є підставою застосування запобіжних заходів? 

6. У чому суть запобіжного заходу − особисте зобов'язання? 

7. У чому суть запобіжного заходу − застава? 

8. Хто і за якими правилами визначає розмір застави? 

9. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу? 

10. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований 

запобіжний захід тримання під вартою? 

11. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою? 

12. Які види затримання передбачено в КПК України? 

13. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?  

14. На яке майно можна накладати арешт? 

15. В чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів? 

 

Література: 

[8, 13, 15, 21, 24, 26, 27, 35, 57, 58, 61, 71, 76, 81, 465, 469, 470, 471, 634, 642, 641, 

494, 656] 
 

 

ТЕМА 2.5.4. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі 

(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування систематизованих стійких знань про 

загальні положення досудового розслідування, слідчі (розшукові) та негласні 

слідчі (розшукові) дії. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, вміло 

застосовувати отримані знання в практичній діяльності під час здійснення 

кримінального провадження. 

Розвивальна мета: розвити здібності щодо вирішення проблемних 

питань, пов’язаних з проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) у  кримінальному провадженні. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: поняття і завдання кримінального провадження, 

учасники кримінального провадження, докази і доказування у кримінальному 
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провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження, затримання 

особи. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування. 

Органи досудового розслідування. 

2. Початок, строки та місце проведення досудового розслідування. 

Правила підслідності кримінальних проваджень. 

3. Поняття та класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні 

процесуальні вимоги до проведення та фіксування слідчих (розшукових) дій. 

4. Допит, пред’явлення для впізнання: порядок проведення та 

процесуальне оформлення. 

5. Підстави, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду і 

обшуку. 

6. Порядок проведення та процесуальне оформлення слідчого 

експерименту та освідування. 

7. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та 

порядок залучення експерта. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
Вирішення ситуативних завдань. Слухачі поділяються на 4 підгрупи. 

Кожна підгрупа отримує текст завдання та формує відповіді на поставлені 

питання.  

1. Практичні завдання на відпрацювання навичок: "Процесуальний 

порядок проведення огляду". 

Ситуація 1: Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю 

судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко 

знепритомніла, побачивши знівечене обличчя загиблого. 

Як бути слідчому, маючи на увазі, що огляд проводився у безлюдному 

місці, де були, крім самого слідчого, привезених понятих та експерта, ще два 

працівники поліції?  

Чи може він продовжити огляд з одним понятим?  

Якщо слідчий запрошує іншого понятого, слідча дія продовжується чи 

починається заново? 

Ситуація 2: На околиці селища знайдено труп невідомого чоловіка. 

Слідчий вирішив оглянути труп, навколишню місцевість та декілька будинків, 

які були розташовані поблизу. Власник одного із будинків не дозволив 

провести огляд в його домогосподарстві. 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації? 

У яких випадках закон дозволяє увійти до житла чи іншого володіння 

особи без ухвали слідчого судді?  

Ситуація 3: Огляд місця події за заявою про крадіжку з магазину слідчий 

провів з участю директора цього ж магазину. У протоколі огляду він вказав, що 
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невідомий злочинець проник до магазину, розбивши віконне скло. Частки 

розбитого скла він зібрав у пакет для подальшого дослідження. Крім того, 

слідчий записав у протоколі, що згідно із заявою директора з каси магазину 

викрадено гроші, а саме 5 тисяч гривень. Біля магазину були виявлені сліди 

взуття. Слідчий не зафіксував їх, а лише вказав у протоколі, що, за словами 

директора магазину, ці сліди залишені ним самим. 

Дайте оцінку ситуації, що склалася та діям слідчого. 

Ситуація 4: Поряд із будинком №4 по вул. Хіміків громадянином 

Сидоровим Сергієм Сергійовичем помічено автомобіль VOLVO д.н.з АТ 1568 

АС із навстіж відчиненими дверцятами, до якого протягом години ніхто не 

підходив. Сидоров зателефонував на лінію «102» та повідомив про ці 

обставини. На місце події через 40 хвилин прибув слідчий, який опитав 

заявника та, обмежившись цим, терміново поспішив на оперативну нараду. 

Дайте оцінку ситуації, що склалася та діям слідчого. 

 

2. Практичні завдання на відпрацювання навичок: «Процесуальний 

порядок проведення допиту». 
Ситуація 1:  У процесі досудового розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, потерпілий повідомив 

слідчого, що очевидцями події були 9-ти річний К., 90-ти річний В., глухонімий 

Г. і матір підозрюваного. Потерпілий звернувся до слідчого з клопотанням 

допитати як свідків вказаних осіб. Слідчий клопотання потерпілого 

задовольнив частково, відмовивши у допиті малолітнього і матері 

підозрюваного. 

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказане 

процесуальне рішення? 

Які особливості означених допитів можете навести? 

Хто буде обов’язковими учасниками кожного із цих допитів? 

Які процесуальні вимоги до кожного із цих допитів є спільними, а які 

відмінними? 

Ситуація 2: Слідчий провів допит із застосуванням технічного засобу 

фіксування. Свідок висловив заперечення щодо того, що слідчий не вніс його 

показання в протокол допиту.  

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказане 

процесуальне рішення? 

Як діяти слідчому у даній ситуації? 

Які особливості означеного допиту можете навести? 

Які процесуальні вимоги до такого допиту можете навести? 

В який спосіб чинний КПК передбачає фіксацію ходу та результатів 

допиту? 

Ситуація 3: Розслідуючи крадіжку, у слідчого виникла необхідність 

допитати як свідків п’ять учнів 3-го класу. Слідчий провів допит чотирьох із 

них у присутності їх першого вчителя. П’ятий учень відмовився давати 

показання і повідомив, що будь-яку інформацію розповість лише у присутності 

своєї матері.  
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Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказане 

процесуальне рішення? 

Як діяти слідчому у даній ситуації? 

Які особливості означених допитів можете навести? 

Які процесуальні вимоги до таких допитів можете навести? 

Ситуація 4: Протягом 4-х годин слідчий допитував 14-річного 

підозрюваного. Зробивши перерву на 30 хв. слідчий спробував продовжив 

допит, але підозрюваний відмовився відповідати на запитання, зіславшись на 

втому та відсутність обов’язкових учасників. 

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Як діяти слідчому у даній ситуації? 

Які особливості означеного допиту можете навести? 

Які процесуальні вимоги до такого допиту можете навести? 

 

3. Практичні завдання на відпрацювання навичок: «Процесуальний 

порядок проведення обшуку». 

Ситуація 1:  У процесі досудового розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у слідчого виникла 

необхідність у проведенні обшуку у житлі підозрюваного. Прокурор відмовив 

слідчому у погодженні клопотання, однак слідчий провів обшук та повторно 

звернувся до прокурора, мотивуючи своє рішення невідкладним випадком – 

можливістю знищення доказів. Під час обшуку квартири підозрюваного 

слідчим були запрошені у якості понятих сусід та курсант НАВС, який 

перебував на навчальній практиці. 

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказане 

процесуальне рішення? 

Які процесуальні порушення допущені? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Яка доля вилучених речей за результатами такого обшуку? 

Чи будуть мати результати такого обшуку доказове значення? 

Ситуація 2: У слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за 

місцем проживання підозрюваного. Отримавши ухвалу слідчого судді, слідчий 

слідував до житла підозрюваного, однак там нікого не виявилося вдома. На 

сходовій клітці, поряд із квартирою підозрюваного, слідчий побачив згорток із 

речовиною білого кольору, який вилучив, склавши протокол огляду. Через два 

дні слідчий знову прибув для проведення обшуку, двері йому відчинила матір 

підозрюваного. На пропозицію видати предмети, вилучені з обігу матір винесла 

пістолет «Макарова» та згорток із білою речовиною, які слідчий описав у 

протоколі обшуку. Так як зазначене було добровільно видано, до квартири 

вирішив не заходити.  

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Які процесуальні порушення допущені слідчим? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 
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Яка доля вилучених речей за результатами таких огляду та обшуку? 

Чи будуть мати результати такого огляду та обшуку доказове 

значення? 

Ситуація 3: У квартирі Остапова, який підозрювався в збуті наркотичних 

речовин, слідчий проводив обшук застосовуючи при цьому безперервний 

відеозапис ходу проведення обшуку, у зв’язку з цим поняті не були запрошені 

для участі в цій слідчій (розшуковій) дії.  

Під час проведення обшуку сестра підозрюваного висловила бажання 

вийти до магазину, на що слідчий жодним чином не відреагував. Матір 

підозрюваного викликала карету швидкої допомоги, яка її забрала до лікарні 

через підозру на гіпертонічний криз. У квартирі, окрім учасників обшуку, не 

залишилося більше нікого. 

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Які процесуальні порушення допущені слідчим? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Яка доля вилучених речей за результатами такого обшуку? 

Чи будуть мати результати такого обшуку доказове значення? 

Ситуація 4: При розслідуванні вбивства у слідчого виникла необхідність 

у проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного – житловий будинок 

№2 по вул. Мазепи, який був зазначений у клопотанні слідчого та, відповідно, й 

ухвалі слідчого судді. У процесі провадження обшуку слідчий на подвір’ї 

будинку побачив легковий автомобіль «Пежо» та вирішив обшукати його. 

Поняті залишилися із оперативними працівниками у будинку. У процесі 

обшуку автомобіля слідчий виявив кайданки, пістолет «Макарова», здійснив 

їхнє фотографування та у подальшому пред’явив понятим.  

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Які процесуальні порушення допущені слідчим? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Яка доля вилучених речей за результатами такого обшуку? 

Чи будуть мати результати такого обшуку доказове значення? 

 

4. Практичні завдання на відпрацювання навичок: «Процесуальний 

порядок проведення слідчого експерименту»  

Ситуація 1:  У процесі досудового розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у слідчого виникла 

необхідність у проведенні слідчого експерименту у житлі потерпілого. 

Потерпілий надав письмову згоду у вигляді заяви. Слідчий підготував 

постанову та провів слідчий експеримент за участю підозрюваного, його 

захисника, потерпілого та двох свідків із застосуванням відеозапису. Захисник 

оскаржив прокурору результати слідчого експерименту.  

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказане 

процесуальне рішення? 

Які процесуальні порушення допущені? 
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Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Чи будуть мати результати такого слідчого експерименту доказове 

значення? 

Ситуація 2: У слідчого виникла необхідність у проведенні слідчого 

експерименту за місцем проживання потерпілого. Отримавши ухвалу слідчого 

судді, слідчий разом із підозрюваним та його захисником слідував до житла 

потерпілого, однак там нікого не виявилося вдома. Через два дні слідчий знову 

разом із підозрюваним та його захисником прибув для проведення слідчого 

експерименту, двері йому відчинила неповнолітня дочка потерпілого. Слідчий 

залучив представника ОСББ та з 21.00 год. до 22.30 год. провів слідчий 

експеримент. Захисник оскаржив прокурору результати слідчого експерименту. 

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Які процесуальні порушення допущені слідчим? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Чи будуть мати результати такого слідчого експерименту доказове 

значення? 

Ситуація 3: Слідчим Дніпровського відділу поліції розслідується 

кримінальне провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху). 

Досудовим розслідуванням встановлено, що порушення правил безпеки руху на 

слизькій підмерзлій дорозі, у сутінках призвело до зіткнення двох автомобілів і 

загибелі одного пасажира.  

Слідчий, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення 

для встановлення обставин кримінального правопорушення, вирішив провести 

слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було відновлено.  

Він дочекався, коли проїжджа частина обледеніла та о 5 год. ранку, при 

відсутності інтенсивного руху, провів слідчий експеримент. Відтворення дій та 

обставин цієї події знову призвело до зіткнення вже трьох автомобілів, через 

що дістав легкі тілесні ушкодження понятий (який сидів в одному з них і 

спостерігав за розвитком подій). Інший понятий звернувся із скаргою до 

прокурора. 

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Які процесуальні порушення допущені слідчим? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Чи будуть мати результати такого слідчого експерименту доказове 

значення? 

Ситуація 4: У процесі досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої, слідчий прийняв процесуальне 

рішення про проведення слідчого експерименту за участю неповнолітньої 

потерпілої та підозрюваного.  

Законний представник неповнолітньої письмово відмовився від 

проведення слідчого експерименту за участю неповнолітньої, мотивуючи своє 
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рішення посяганням на честь і гідність неповнолітньої, однак клопотав про 

проведення слідчого експерименту разом із підозрюваним.  

Слідчий провів слідчий експеримент за участю підозрюваного, його 

захисника та двох конвоїрів.  

Неповнолітня потерпіла оскаржила результати слідчого експерименту 

прокурору.  

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані 

процесуальні рішення? 

Які процесуальні порушення допущені слідчим? 

Як діяти слідчому та прокурору у ситуації, що склалася? 

Чи будуть мати результати такого слідчого експерименту доказове 

значення? 
 

Контрольні питання: 

1. З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 

2. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

3. Які види підслідності у кримінальному процесі? 

4. Назвіть строки досудового розслідування/ 

5. Назвіть види слідчих (розшукових) дій? 

6. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії? 

7. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій? 

8. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії? 

9. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих? 

10. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

11. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи 

іншого володіння особи без ухвали слідчого судді? 

12. Назвіть види огляду. 

13. З якою метою проводиться слідчий експеримент? 

14. Яким є процесуальний порядок проведення освідування? 

15. Розкрийте процесуальний порядок залучення експерта та проведення 

експертизи на стадії досудового розслідування. 
 

Література: 

[8, 26, 57, 58, 61, 71, 76, 81, 111, 112, 117, 119, 160, 161, 190, 194, 115, 116, 118, 

129, 465, 469, 470, 471, 634, 528, 612] 
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Дисципліна 2.6. Перевірка документів, виявлення ознак їх 

підроблення 

 
ТЕМА 2.6. Документи, що посвідчують особу та/або підтверджують 

відповідне право особи. Документи, що супроводжують транспортні засоби. 

Види та ознаки підроблення документів 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

основні елементи захисту документів, документи, що посвідчують особу і 

супроводжують транспортні засоби, способи підроблення та методи їх 

виявлення. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, ультрафіолетовий портативний освітлювач, 

збільшувальна лупа. 

Наочні засоби: зразки справжніх та підроблених документів, буклети та 

довідники. 

Міжтематичні зв’язки: криміналістика, криміналістичне 

документознавство, судова експертиза документів. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Види елементів та засобів захисту. Технологічний, поліграфічний та 

фізико-хімічний захист. Засоби захисту спеціального паперу – водяні знаки, 

захисні волокна, нитки тощо.  

2. Спеціальні способи друку та графічні елементи (захисні сітки, 

мікротексти, кіп-ефект, гільошні візерунки,наскрізні елементи тощо). 

3. Оптично-змінні зображення: голограмми, кінеграми тощо. Спеціальні 

фарби.  

4. Характерні ознаки національного паспорту, ідентифікаційної картки 

та закордонного паспорту громадянина України.  

5. Документи, що супроводжують транспортні засоби, їх засоби захисту.  

6. Способи підробки документів, їх ознаки та методи виявлення. 



208 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Повторення ключових питань з лекції: види захисту документів, 

зразки технологічних поліграфічних та фізико-хімічних засобів захисту від 

підробки. 

2. Основні зразки документів, що посвідчують особу та супроводжують 

транспортні засоби України. 

3. Вирішення практичних завдань.  

4. Розгляд прикладів з практики щодо виявлення підроблених 

документів, обговорення з групою проблемних питань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Надано зразки документів зі спеціальними засобами захисту: внутрішні 

національні та закордонні паспорти України; грошові знаки НБУ, долари США 

та банкноти євро; посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних 

засобів. 

Завдання: Визначити елементи та засоби захисту в наданих документах. 

Які з них відносяться до технологічних, фізико-хімічних та поліграфічних? Які 

засоби захисту повинні бути присутніми на біометричному паспорті 

громадянина України для виїзду за кордон? Які активні елементи захисту 

виявляються без спеціального обладнання? Що необхідно перевірити за 

допомогою збільшувальної лупи та в УФ-променях?  

 

Ситуація 2 

Надано зразки документів зі спеціальними засобами захисту: внутрішні 

національні та закордонні паспорти; свідоцтва про реєстрацію транспортних 

засобів на паперовій основі. 

Завдання: Визначити, які з наданих документів є справжніми? Які 

підроблені повністю, а які частково? В яких документах виявлена заміна 

фотознімка або сторінок? В яких зразках присутня імітація елементів захисту 

(водяного знаку, захисних ниток та волокон, рельєфного друку тощо)? Які 

ознаки підробки були виявлені з використанням збільшувального приладу та 

УФ-освітлювача? 

 

Ситуація 3 

Надано зразки документів на транспортні засоби на полімерній основі 

(посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів). 

Завдання: Оглянути документи на транспортні засоби на полімерній 

основі. На які характеристики та ознаки слід звертати в першу чергу при 

перевірці вказаних документів? Визначте, які елементи та засоби захисту 

повинні бути застосовані у наданих документах? Які способи друку повинні 

бути застосовані? Які ознаки підробки були виявлені з використанням 

збільшувального приладу та УФ-освітлювача? 
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Контрольні питання: 
1. Види елементів та засобів захисту.  

2. Технологічні засоби захисту спеціального паперу – водяні знаки, 

захисні волокна, нитки тощо.  

3. Поліграфічний захист: спеціальні способи друку та графічні 

елементи. 

4. Оптично-змінні зображення: голограмми, кінеграми тощо.  

5. Спеціальні фарби для захисту від підробки.  

6. Характерні ознаки національного паспорту та ідентифікаційної 

картки громадянина України.  

7. Сучасний закордонний паспорт громадянина України з 

безконтактним електронним носієм.  

8. Основні зразки документів, що посвідчують особу та 

супроводжують транспортні засоби України, Польщі, Білорусі, РФ, Молдови, 

Румунії, Угорщини. 

9. Способи повної та часткової підробки документів. 

10. Ознаки підробки та методи їх виявлення. 

 

Література: 

[299, 298, 328, 330, 329, 331, 332, 416, 418, 519, 512, 526, 559, 610, 660] 

 

 

Дисципліна 2.7. Дії поліцейського на місці події 

 
ТЕМА 2.7.1. Місце події. Загальні положення огляду місця події 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування знань у контексті теоретичних та 

практичних аспектів щодо актуальних питань забезпечення охорони місця 

події, встановленні та розмежуванні понять місця події та місця вчинення 

злочинів, визначенні завдань огляду та основних тактичних положень його 

проведення, а також особливостях складання орієнтування щодо особи, яка 

зникла з місця події. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

виконання своїх функціональних обов’язків, а також формуванню наукового 

світогляду, моральних, етичних та інших якостей особистості, вихованню 

колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його 

положення. 

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення пам'ять, 

увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність, 



210 

логіку слухачів, прищеплювати навички раціональних способів пізнавальної 

діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, 

посібники, мультимедійне обладнання. 

Наочні засоби: фотокартки. 

Міжтематичні зв’язки: взаємодія поліції та суспільства; кваліфікація 

злочинів; права людини; забезпечення прав і свобод людини. Свобода від 

катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини; 

ефективна комунікація; організаційно-правові основи діяльності Національної 

поліції; кримінальна процесуальна діяльність поліції; первинна домедична 

допомога. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття місця події. Місце виявлення та місце вчинення злочину. 

2. Класифікації огляду. Завдання огляду. 

3. Основні тактичні положення огляду. 

4. Об'єкти огляду. Стадії огляду. 

5. Складання орієнтування щодо особи, яка зникла з місця події. 
 

План практичного заняття: 

1. Скласти орієнтування щодо особи, яка зображена на ілюстрації або 

будь-яку особу обрану викладачем із аудиторії (навчальна група поділяється на 

п’ять підгруп, кожна з яких обирає ілюстрацію або особу і складають 

орієнтування на особу). 

2. Розглянути і проаналізувати результати завдання (складеного 

орієнтування на особу), звернути увагу на дотримання відповідного алгоритму 

у побудові опису. 
 

Контрольні питання: 
1. Поняття місця події, місце виявлення та місце вчинення злочину. 

2. Завдання огляду місця події. 

3. Основні засади проведення огляду місця події. 

4. Ознаки зовнішності людини. 

5. Основні принципи складання орієнтування щодо особи, яка зникла з 

місця події. 

6. Затримання особи на місці події. 

7. Взаємодія зі слідчо-оперативною групою при огляді місця події. 

8. Учасники огляду місця події. 

9. Порядок виклику слідчо-оперативної групи. 

10. Заява про кримінальне правопорушення. 
 

Література: 

[1, 7, 8, 40, 58, 98, 114, 115, 116, 120, 160, 277, 278, 316, 366, 410, 455, 453, 454, 

459, 460, 461, 468, 498, 616] 
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ТЕМА 2.5.2. Алгоритм дій поліцейського на місці події 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 3 год. 

 

Навчальна мета: формування знань у контексті теоретичних та 

практичних аспектів щодо актуальних питань забезпечення охорони місця 

події, схоронності слідів вчинення кримінальних правопорушень, визначенні 

меж місця події і дій поліцейського до приїзду слідчо-оперативної групи, а 

також сприяти засвоєнню слухачами теоретичних питань навчального курсу та 

сформувати практичні навики у розв’язуванні специфічних завдань, які 

виникають під час забезпечення охорони місця події. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності перебуваючи на місці події, 

а також формуванню наукового світогляду, моральних, етичних та інших 

якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і 

необхідності дотримання і суворого виконання його положень. 

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення пам'ять, 

увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність, 

логіку слухачів, прищеплювати навички раціональних способів пізнавальної 

діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, 

посібники, мультимедійне обладнання,  

Наочні засоби:огороджувальна стрічка, засоби імітації місця події 

(макети, муляжі).  

Міжтематичні зв’язки: взаємодія поліції та суспільства; кваліфікація 

злочинів; права людини; забезпечення прав і свобод людини. Свобода від 

катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини; 

ефективна комунікація; організаційно-правові основи діяльності Національної 

поліції; кримінальна процесуальна діяльність поліції; первинна домедична 

допомога. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Дії поліцейського на місці події до прибуття слідчо-оперативної групи 

та під час її роботи. 

2. Визначення меж місця події. 

3. Недопущення сторонніх осіб.  

4. Збереження слідової інформації. 

5. Дії поліцейського по прибуттю слідчо-оперативної групи на місце події. 
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План практичного заняття №1 (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 

3. Обговорення вирішених завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Патрулюючи територію, закріпленої за Вами дільниці, у складі 

патрульної групи, Ви отримали повідомлення по лінії «102» про те, що в 

магазині «Продукти» за адресою: м. Київ, вул. Липковського, 5 вчинено 

крадіжку.  

Завдання. Скласти алгоритм дій поліцейського відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 2 

Патрулюючи територію, закріпленої за Вами дільниці, у складі 

патрульної групи, Ви отримали повідомлення по лінії «102» про те, що поблизу 

супермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана 

Бандери, 34, відбулася дорожньо-транспортна пригода. 

Завдання. Скласти алгоритм дій поліцейського відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 3 

Патрулюючи територію, закріпленої за Вами дільниці, у складі 

патрульної групи, Ви отримали повідомлення по лінії «102» про те, що вчинено 

розбійний напад на працівника ломбарду «Скарбниця», який знаходиться за 

адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 2. 

Завдання. Скласти алгоритм дій поліцейського відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 4 

Патрулюючи територію, закріпленої за Вами дільниці, у складі 

патрульної групи, Ви отримали повідомлення по лінії «102» про те, що біля 

будинку № 5 по вул. Майорова в м. Києві виявлено труп людини. 

Завдання. Скласти алгоритм дій поліцейського відповідно до ситуації. 

 

Ситуація 5 

Патрулюючи територію, закріпленої за Вами дільниці, у складі патрульної 

групи, Ви отримали інформацію від громадянина Петрова В.В. про те, що з 

автомобіля «Мерседес», що знаходився біля будинку № 12 по вул. Лесі Українки в 

м. Києві викрадено автомагнітолу, відеореєстратор та інші особисті речі. 

Завдання. Скласти алгоритм дій поліцейського відповідно до ситуації. 

 

План практичного заняття №2 (навчальні питання): 
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1. Навчально-тренувальна рольова гра «Дії поліцейського під час 

забезпечення охорони місця події на закритій та відкритій місцевості». 

2. Підведення підсумків і обговорення виконаного завдання. 

 

Навчально-тренувальна рольова гра «Дії поліцейського під час 

забезпечення охорони місця події на закритій та відкритій місцевості».  

 

Ситуативне завдання: 

12.01.2017 приблизно о 17 годині 25 хвилин патрулюючи в складі 

патрульної групи до Вас звернувся громадянин, який повідомив, що біля 

торгівельного кіоску лавки, розташованої між житловим будинком № 5 по 

вул. Шевченка в м. Києві та кіоском «Продукти», він побачив нерухоме тіло 

людини. 

Завдання. Учасник навчально-тренувальної гри «Охорона місця події» 

виконуючи роль «патрульного» повинен провести необхідні заходи відповідно 

до алгоритму дій патрульного на місці події, з метою забезпечення охорони 

місця події, недопущення сторонніх осіб, збереження речових доказів та слідів, 

а також вжити необхідні заходи щодо швидкого встановлення інших суттєвих 

обставин події. 

 

Контрольні питання: 

1. Алгоритм дій поліцейського при отриманні повідомлення про подію 

від громадян. 

2. Алгоритм дій поліцейського під час забезпечення охорони місця події 

на закритій місцевості. 

3. Дій поліцейського на місці події у ході огляду місця події проведеного 

слідчо-оперативною групою.  

4. Визначення кордонів місця події і недопущення сторонніх осіб.  

5. Заходи спрямовані на збереження слідової інформації. 

6. Основні засади техніко-криміналістичного забезпечення огляду місця 

події. 

7. Особливості охорони місця події при дорожньо-транспортних подіях. 

8. Особливості охорони місця події при крадіжках. 

9. Особливості охорони місця події при грабежах та розбоях. 

10. Особливості охорони місця події при вчиненні вбивства. 

 

Література: 

[7, 8, 40, 58, 98, 114, 115, 116, 120, 160, 277, 278, 316, 366, 410, 455, 453, 454, 

459, 460, 461, 468, 498, 616] 
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Дисципліна 2.8. Превентивна (профілактична) поліцейська 

діяльність 
 

ТЕМА 2.8.1. Правові основи та організація превентивної 

(профілактичної) поліцейської діяльності 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: розуміння важливості взаємодії органів національної 

поліції з громадськістю, предмета профілактики злочинів, правильного 

визначення її змісту і меж, а також організаційно-правових засад профілактики 

правопорушень.  

Виховна мета: організація правового виховання й розуміння шкоди, яку 

заподіює суспільству й державі злочинність, і формування свідомості щодо 

нетерпимості існування такого сучасного стану і неутішних тенденцій 

злочинності, а також орієнтованість правоохоронців на запобігання і протидію 

злочинності. 

Розвивальна мета: формування у слухачів науково обґрунтованих 

уявлень про сучасний стан профілактики злочинності в Україні та світі, 

тенденції і фактори, що її обумовлюють, систему заходів профілактики 

злочинності і окремих її видів; привиття навичок самостійного комплексного 

аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів 

профілактики злочинів на локальному рівні (село, селище міського типу, місто 

без районного поділу, сільський район, район в складі міста). 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

мультимедійне супроводження. 

Міжтематичні зв’язки: кримінологія, правова статистика, оперативно-

розшукова діяльність, криміналістика. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття, завдання та принципи превентивної поліцейської діяльності.  

2. Види превентивної поліцейської діяльності. 

3. Правове регулювання організації превентивної поліцейської 

діяльності.  

4. Взаємодія підрозділів поліції у здійсненні превентивної 

(профілактичної) діяльності з громадянами, органами державної влади та 

місцевого самоврядування, іншими підрозділами Національної поліції, 

громадськими організаціями. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Взаємодія підрозділів поліції у здійсненні превентивної 

(профілактичної) діяльності з громадянами, органами державної влади та 

місцевого самоврядування, іншими підрозділами Національної поліції, 

громадськими організаціями. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ввідне завдання: 

Вас назначили керівником структурного підрозділу національної поліції 

України. Ви проводите нараду із заступниками та керівниками служб. На 

порядку денному питання: «Стан злочинності на території обслуговування та 

збільшення злочинів і адміністративних правопорушень на наступних об’єктах: 

- загальноосвітня школа №7, учнями старших класів якої протягом 

кварталу вчинено 10 крадіжок (група №1); 

- лікарня №2, двоє медичних працівників якої притягнуто потягом 

кварталу до кримінальної відповідальності за отримання завідомо 

неправомірної вигоди (група №2); 

- цементно-шиферний завод, з території якого протягом кварталу вчинено 

чотири крадіжки (група №3); 

- коледж фізичного виховання, студенти якого протягом кварталу 

неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за  

178 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному 

вигляді» (група № 4). 

 

Завдання. 

1. Необхідно скласти план превентивних (профілактичних) заходів на 

об’єктах щодо недопущення у подальшому зазначених випадків. 

2. Які спеціальні заходи профілактики злочинності Вами будуть 

використані? 

3. Які Вами будуть застосовані методи здійснення профілактики 

правопорушень? 

 

Контрольні питання: 

1. Правова основа взаємодії підрозділів національної поліції з 

громадськістю у профілактиці правопорушень? 

2. Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної 

діяльності підрозділів національної поліції?  

3. Форми взаємодії громадськості з правоохоронними органами у 

профілактиці злочинів? 
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4. Які витяги регулюють організацію превентивної (профілактичної) 

діяльності?  

5. Які превентивні заходи можуть застосовувати працівники поліції? 

 

Література: 

[1, 4, 8, 4, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131, 133] 

 

 

ТЕМА 2.8.2. Індивідуально-превентивна (профілактична) діяльність 

поліцейського 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

форми і методи профілактичної діяльності поліції та її вплив на стан боротьби з 

правопорушеннями; можливість самостійного комплексного аналізу даних про 

динаміку правопорушень та розробки на її основі заходів профілактики. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 

1. Повноваження поліцейського по здійсненню профілактичної роботи. 
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2. Основні принципи здійснення профілактичної діяльності. 

3. Форми і методи індивідуально-профілактичного впливу на осіб. 

4. Заходи індивідуальної превенції (профілактики). 

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

правопорушень, ведення відповідної документації. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час виконання службових обов’язків до дільничного офіцера поліції 

від голови Іларіонівської селищної ради надійшла інформація, що раніше 

засуджений Сорока О.О. за місцем проживання на ґрунті вживання 

алкогольних напоїв вчиняє сварки.  

При перевірці вказаної інформації було встановлено, що Сорока О.О. 

перебуває на профілактичному обліку як «формальник» у відділенні поліції та 

вже неодноразово протягом року притягувався до адміністративної 

відповідальності. 

Які превентивні (профілактичні) заходи повинен вжити дільничний 

офіцер поліції стосовно особи, яка перебуває на профілактичному обліку за 

категорією «формальник»? 

 

Ситуація 2 

Під час спільного патрулювання, працівники патрульної поліції та 

дільничний офіцер поліції при обході адміністративної дільниці, біля магазину 

«Продуктові товари» зустріли 14-літнього Макарова Євгена на прозвище 

«Челентано», який співав під гітару пісні та просив у перехожих громадян 

гроші. Вказаний неповнолітній, неодноразово затримувався працівниками 

поліції та соціальних служб і повертався матері під нагляд. Остання працювали 

на декілька роботах і вплинути на сина не могла. Зі слів неповнолітнього – 

своєю діяльністю він намагався допомогти матері. 

Дії поліцейських (патрульної поліції та дільничного офіцера поліції) у 

зазначеній ситуації.  

Які форми індивідуально-профілактичного впливу на  неповнолітніх осіб 

та їх батьків потрібно використати в своїй діяльності поліцейському. 

Які заходи повинні вжити поліцейські? 
 

Ситуація 3 

До начальника поліції звернувся громадянин К. зі скаргою на дільничного 

офіцера, який що дня, на прохання його дружини, на протязі місяця заходить до 

нього за місцем проживання і в присутності рідних проводить профілактичні 

бесіди про неприпустимість протиправної поведінки.  
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Громадянин К. вважає, що дільничний офіцер порушує його 

конституційні права на невтручання в особисте і сімейне життя, яке закріплене 

в ст. 32 Конституції України. 

Чи правомірно діяв дільничний офіцер поліції? 

До яких із видів профілактичної роботи дільничного офіцера відносяться 

профілактичні бесіди про неприпустимість протиправної поведінки? 

 

Ситуація 4 
Під час патрулювання території, на зупинці громадського транспорту, 

поліцейські звернули увагу на компанію молодих людей які вживали 

алкогольні напої. Припинивши правопорушення, перевіривши документи та 

з’ясувавши особи кожного, було встановлено, що Бистров О.М. засуджений до 

покарання без позбавлення волі. 

Бистрова О.М. доставлено до найближчого дільничного пункту для 

складання адміністративного протоколу за адміністративне правопорушення, 

передбачене ч.1 ст. 178 КУпАП. 

Які заходи повинні здійснити поліцейський? 

Які профілактичні заходи необхідно здійснити дільничному офіцеру для 

недопущення у подальшому вчинення з боку засудженого правопорушень?  

Які матеріали необхідно надіслати до територіальної кримінально-

виконавчої інспекції? 

 

Контрольні питання: 
1. Поняття індивідуально-превентивної (профілактичної) діяльності 

поліцейського. 

2. Повноваження поліцейського щодо контролю за особами, які 

перебувають на профілактичному обліку.  

3. Види профілактичних обліків.  

4. Особливості індивідуально-превентивної (профілактичної) роботи з 

окремими категоріями осіб, які перебувають на обліках в органах Національної 

поліції України. 

5. Повноваження поліцейського щодо контролю за особами, які 

перебувають на профілактичному обліку. 

6. Порядок взаємодії поліцейського з працівниками інших підрозділів 

поліції щодо здійснення індивідуально-превентивної (профілактичної) роботи з 

особами, які перебувають на профілактичних обліках.  

7. Критерії оцінювання ефективності індивідуально-профілактичної 

роботи поліцейського.  

8. Методи профілактичного впливу поліцейського на осіб, які 

перебувають на профілактичному обліку.  

9. Порядок зняття осіб з профілактичного обліку.  

10. Стадії індивідуальної профілактики. 

 

Література: 

[1, 4, 8, 4, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131, 133] 
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ТЕМА 2.8.3. Індивідуальна та загальна превентивна діяльність 

поліцейського щодо дітей 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: Ознайомити слухачів з загальною профілактикою 

серед дітей та загально-соціальними заходами попередження адміністративних 

правопорушень. Розглянути повноваження суб’єктів профілактики 

правопорушень серед дітей. 

Виховна мета:сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів під час роботи 

з дітьми. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень серед дітей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина,  захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Основні принципи під час  здійснення профілактичної роботи з дітьми 

2. Алгоритм дій поліцейського під час затримання дитини. 

3. Найчастіші ситуації контакту ювенального інспектора поліції з дитиною. 

4. Заходи з профілактики адміністративних і кримінальних 

правопорушень серед дітей. 

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

правопорушень, ведення відповідної документації. 

6. Проведення опитування та допиту дитини, застосування методики 

«зелена кімната». 

7. Права та обов’язки працівника поліції під час роботи з дітьми. 
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План практичного заняття: 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час патрулювання працівники поліції підійшли до компанії людей, які 

розпивали спиртні напої. При цьому вони звернули увагу на нетверезу матір, 

біля якої знаходилась колиска з новонародженою дитиною. 

Які дії поліцейського? 

Що робити з маленькою дитиною? 

Чи можна поліцейському її самостійно нагодувати? 

Яка відповідальність батьків? 
 

Ситуація 2 

Хлопець 13 років був затриманий працівниками поліції на місці вчинення 

злочину, а саме крадіжки гаманця у жінки похилого віку. При цьому поводить себе 

зухвало, вживає нецензурні слова, намагався втекти, поліцейському розірвав куртку. 

Чи можливе застосування наручників до затриманого підлітка? 

Чи можливе фізичне реагування на його поведінку? 

Чи може поверхневий огляд підлітка провести жінка поліцейська? 

Якщо необхідно терміново опитати підлітка, чи можливо це зробити 

без присутності батьків чи опікунів? 
 

Ситуація 3 

Школяр Андрій повідомив поліцейському, про те що в школі група 

старшокласників постійно принижують його друга Миколу, знущаються, 

застосовують силу. Все це відбувається в шкільному туалеті (шкільний булінг). Про 

це діти неодноразово повідомляли класному керівникові, але знущання 

продовжуються. Микола неодноразово говорив про наміри покінчити життя 

самогубством.  

Дії працівника поліції? 

Яку відповідальність можуть понести кривдники? 

Чи необхідно залучати до конфлікту батьків або директора школи? 

 

Контрольні питання: 

1. Повноваження органів і служб у справах дітей, спеціальних установ 

для дітей, спрямовані на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню дітьми правопорушень.  

2. Як здійснюється взаємодія підрозділів Національної поліції. України у 

питаннях профілактики правопорушень серед дітей? 

3. Визначте підстави прийняття дітей до притулку для дітей. 

4. Визначте та проаналізуйте заходи індивідуальної профілактики, які 

здійснюються працівниками підрозділів ювенальної превенції. 

5. Визначте правові підстави поміщення і тримання неповнолітнього у 

приймальнику-розподільнику. 
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6. Система суб’єктів владних повноважень щодо застосування до 

неповнолітніх, батьків, опікунів, піклувальників або осіб, які їх замінюють 

адміністративно-примусових заходів.  

7. Які форми попередження адміністративних правопорушень серед 

дітей? 

8. Які заходи з профілактики адміністративних і кримінальних 

правопорушень серед дітей та вжиття заходів щодо недопущення рецидивної 

злочинності серед дітей визначені Інструкцією з організації роботи підрозділів 

кримінальної поліції у справах дітей? 

9. Повноваження органів і служб у справах дітей, спеціальних установ 

для дітей, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов вчинення 

дітьми правопорушень. 

10. Визначте основні завдання підрозділі в ювенальної превенції. 

11. Правові підстави і порядок ведення профілактичних обліків 

працівниками підрозділів ювенальної превенції . 

12. Особливості здійснення профілактичних заходів працівниками 

підрозділів ювенальної превенції щодо конкретної дитини з метою 

попередження вчинення нею адміністративних правопорушень. 

 

Література: 

[1, 4, 4, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 133, 136, 130, 122, 252, 265] 

 

 

ТЕМА 2.8.4. Попередження і припинення правопорушень 

підрозділами поліції 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: розуміння важливості взаємодії підрозділів 

національної поліції з громадськістю, предмета профілактики злочинів, 

правильного визначення її змісту і меж, а також організаційно-правових засад 

профілактики правопорушень.  

Виховна мета: організація правового виховання й розуміння шкоди, яку 

заподіює суспільству й державі злочинність, і формування свідомості щодо 

нетерпимості існування такого сучасного стану і неутішних тенденцій 

злочинності, а також орієнтованість правоохоронців на запобігання і протидію 

злочинності. 

Розвивальна мета: формування у слухачів науково обґрунтованих 

уявлень про сучасний стан профілактики злочинності в Україні та світі, 
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тенденції і фактори, що її обумовлюють, систему заходів профілактики 

злочинності і окремих її видів; привиття навичок самостійного комплексного 

аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів 

профілактики злочинів на локальному рівні (село, селище міського типу, місто 

без районного поділу, сільський район, район в складі міста). 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

мультимедійне супроводження. 

Міжтематичні зв’язки: кримінологія, правова статистика, оперативно-

розшукова діяльність, криміналістика. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Завдання поліцейського щодо попередження правопорушень.  

2. Особливості проведення профілактичних бесід з особами, схильними 

до вчинення правопорушень. 

3. Методика встановлення поліцейським довірчих відносин з 

громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє попередженню 

правопорушень, виявленню осіб, схильних до їх вчинення. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Взаємодія підрозділів поліції у здійсненні превентивної 

(профілактичної) діяльності з громадянами, органами державної влади та 

місцевого самоврядування, іншими підрозділами Національної поліції, 

громадськими організаціями. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ввідне завдання: 

Вас назначили керівником структурного підрозділу Національної 

поліції України. Ви проводите нараду із заступниками та керівниками 

служб. На порядку денному наступні питання:  

1. Збільшення кількості квартирних крадіжок на території 

обслуговування (група №1); 

2. Збільшення кількості крадіжок з автомобілів (автомагнітол, речі 

які перебувають в багажнику та салоні автомобіля, а також зняття 

автомобільних коліс) (група №2); 
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3. Збільшення крадіжок металевих конструкцій з приватних 

будинків (група №3); 

4. Збільшення кількості випадків вандалізму (група № 4).  

Завдання. 

1. Необхідно скласти план превентивних (профілактичних) заходів 

щодо недопущення у подальшому зазначених випадків із обов’язковим 

включенням методів встановлення поліцейськими довірчих відносин з 

громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє розкриттю злочинів 

та попередженню їх у подальшому, а також виявленню осіб схильних до 

вчинення злочинів. 

 

Контрольні питання: 

1. Назвіть форми, види і рівні профілактики з наданням ґрунтовної 

відповіді. 

2. Назвіть види спеціалізованих і неспеціалізованих суб’єктів 

профілактичної діяльності. В чому вона полягає?  

3. Вкажіть правову основу проведення профілактичних заходів, що 

здійснюється суб’єктами профілактики.   

4. Що є інформаційним забезпеченням профілактичної діяльності? 

Назвіть офіційні та неофіційні джерела. 

5. Зазначте основні критерії класифікації профілактичних заходів. 

Надайте вичерпну відповідь. 

6. Взаємодія Національної поліції з іншими правоохоронними органами 

у профілактиці злочинів. 

7. Громадськість як суб’єкт профілактики злочинів. Форми взаємодії з 

Національною поліцією. 

8. Визначте основні завдання співробітника поліції з запобігання 

правопорушень. 

9. Тактичні прийоми  проведення профілактичних бесід з особами, 

схильними до вчинення правопорушень.  

 

Література: 

[1, 4, 4, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 133, 136, 130, 122, 252, 265] 
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Дисципліна 2.9. Інформаційні технології в поліцейській 

діяльності. Безпека роботи з інформацією 

 
ТЕМА 2.9.1. Система централізованого управління нарядами поліції. 

Робота поліцейських з інформаційними та інформаційно-пошуковими 

системами 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: надати слухачам знання щодо призначення, структури 

єдиної інформаційної системи МВС України, її підсистем, організації їх 

функціонування. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навичок службової 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності. 

Розвивальна мета: підвищити інтелектуальний рівень слухачів, 

розширити світогляд щодо можливостей, напрямів та законності використання 

досягнень інформаційних технологій в правоохоронній діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: обладнання комп’ютерного класу, 

планшетні комп’ютери, мультимедійний проектор. 

Наочні засоби: презентація за темою заняття. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Єдина інформаційна система МВС України: мета, завдання, основні 

інформаційні підсистеми. 

2. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх 

справ України (АРМОР): завдання, структура, правила роботи з системою. 

3. Система централізованого управління нарядами патрульної поліції 

(ЦУНАМІ), як складова системи єдиної інформаційної системи МВС України. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Характеристики мобільного логістичного пристрою системи 

ЦУНАМІ, підготовка його до роботи, реєстрація в системі, визначення 

місцезнаходження. 

2. Відпрацювання ситуативних завдань 1, 2 у системі ЦУНАМІ. 

3. Підготовка до роботи в ІІПС ОВС. 

4. Відпрацювання ситуативних завдань 3 – 5 в ІІПС ОВС. 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Підозріла особа, вул. лютнева, буд. 66, база піску, острів Жукова, 

невідомі в кількості 10 чоловік, перекрили дорогу на КП, заявник ОС ОСЧОС 

Сергій Миколайович, 428928828. 

Відреагувати на подію. Скласти звіт. 
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Ситуація 2 

23.12.2013 в 19:29, пер. Жуковського Василя, буд. 13/16, водій автомобіля 

форд білого кольору д/ з 3225бкв припаркував автомобіль таким чином, що 

перекрив виїзд іншим автомобілям. Заявник Сімоненко, 442292900. 

Відреагувати на подію. Скласти звіт. 
 

Ситуація 3 

Розшукати за допомогою ІІПС ОВС України усі дані на наступних осіб 

(за повними даними): 

 КУЧМА ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 28.07.1983г.р. 

 МАРКОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 06.12.1966г.р.  

 РАДЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 15.02.1937г.р. 

 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 15.04.1944г.р. 
 

Ситуація 4 

За допомогою ІІПС ОВС України знайти усі данні на такі номерні речі: 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ Серия HC Номер 766446; 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ Серия HC Номер 405904; 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ Серія EE Номер 691602; 

 МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Марка: СОНІ ЕРІКСОН Номер: 

012485009002964. 

Ситуація 5 

Розшукати за допомогою ІІПС ОВС України в базі «Угон» усі дані на 

наступний автотранспорт (АМТ за видом): 

 Автопричепи; 

 Моторолери; 

Контрольні питання: 

1. Поясніть структуру єдиної інформаційної системи МВС України. 

2. Назвіть завдання єдиної інформаційної системи МВС України. 

3. Назвіть центральний орган служби інформаційних технологій МВС 

України. 

4. Які основні інформаційні підсистеми функціонують в інформаційній 

мережі Національної поліції?  

5. Поясніть призначення та можливості ІІПС ОВС 

6. Поясніть основні завдання впровадження системи «ЦУНАМІ». 

7. Поясніть структуру системи «ЦУНАМІ». 

8. Назвіть можливості центру прийняття повідомлень (служби 102). 

9. Поясніть порядок функціонування системи «ЦУНАМІ». 

10. Назвіть етапи роботи патруля з системою «ЦУНАМІ» за допомогою 

мобільного логістичного пристрою. 

Література: 

[33, 42, 43, 49, 58, 134, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 431, 541, 611] 
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ТЕМА 2.9.2. Інформаційна безпека  

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: опрацювання слухачами порядку проведення заходів з 

технічного захисту інформації, що зберігається на комп’ютерних носіях. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навичок застосування 

отриманих слухачами знань в практичній діяльності для технічного захисту 

інформації, що зберігається на комп’ютерних носіях. 

Розвивальна мета: розвити здібності слухачів щодо використання 

заходів захисту інформації з обмеженим доступом. 

Навчальне обладнання, ТЗН: обладнання комп’ютерного класу. 

Наочні засоби: з’ємні накопичувачі даних. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Інформаційна безпека в поліцейській діяльності. Основні загрози при 

роботі з інформацією. 

2. Сутність та класифікація методів захисту інформації в комп’ютерних 

системах та мережах. 

3. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації. 

4. Програмні методи та засоби захисту інформації. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Алгоритми захисту інформації на випадок втрати носія інформації. 

2. Створення захищеного з’ємного носія даних шляхом створення 

зашифрованого розділу. 

3. Робота з даними у зашифрованому розділі. 

4. Перевірка надійності захисту інформації, що зберігається на носієві у 

зашифрованому розділі. 

 

Контрольні питання: 

1. У якому разі необхідно впроваджувати заходи захисту інформації від 

витоку технічними каналами? 

2. У чому полягає реєстрація користувача у автоматизованій системі? 

3. Назвіть складові інформаційної системи, у яких проводяться заходи 

захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

4. Поясніть сутність ідентифікації користувача в системі. 

5. Наведіть приклади антивірусних програм. 

6. Наведіть приклади програм криптографічного та стенографічного 

захисту інформації. 
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7. Поясніть класифікацію антивірусних програм. 

8. Поясніть технологію виявлення комп’ютерних вірусів. 

9. Поясніть сутність криптографічного захисту інформації. 

10. Поясніть сутність стеганографічного захисту інформації. 

 

Література: 

[42, 43, 147, 148, 149, 177, 183, 225, 226, 279, 338, 364, 384, 432, 652] 
 

 

Дисципліна 2.10. Первинна домедична допомога 
 

ТЕМА 2.10.1. Поняття та аспекти надання домедичної допомоги. 

Алгоритми надання допомоги. Виклик швидкої медичної допомоги. 

Первинний огляд постраждалого. Виявлення життєвих показників. 

Дихальні шляхи 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування у слухачів базових знань про першу 

домедична допомогу та її обсяги, а також тактичної медицини, задля 

ефективного виконання основного завдання, самозахисту, збереження життя та 

здоров'я громадян та особового складу Національної поліції у випадку 

надзвичайних ситуацій, медичних загроз, травм чи невідкладних станів. 

Юридичні та психологічні аспекти надання домедичної допомоги в різних 

умовах. Алгоритми надання домедичної допомоги. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності у працівників поліції швидко та 

ефективно надавати домедична допомогу, проводити організаційні заходи по 

врятуванню життя людини, забезпечити життєдіяльність організму при різних 

станах, вміло діяти та рятувати життя людини при різних обставинах. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, навчально-тренувальні засоби щодо надання 

домедичної допомоги. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, відповідні медичні засоби. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Охорона праці. Правила та 

безпека дорожнього руху. Дії поліцейського на місці події. Документоведення в 

службовій діяльності. Первинна домедична допомога. 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Нормативно-правові основи надання домедичної допомоги 

співробітниками Національної поліції.  

2. Поняття про домедична допомогу та її обсяги. Юридичні та 

психологічні аспекти надання домедичної допомоги в різних умовах. 

Алгоритми надання допомоги. 

3. Пріоритети при наданні допомоги. Безпечний доступ. Первинний 

огляд. Місце події та постраждалий. Засоби індивідуального захисту при 

наданні допомоги. Виявлення небезпечних факторів, що загрожують рятівнику, 

постраждалим та оточуючим. Виявлення шляхів входу, виходу та евакуації з 

небезпечної зони. План надання допомоги. Первинний огляд постраждалого. 

4. Виявлення життєвих показників. Виклик швидкої медичної допомоги. 

Залучення сторонніх осіб для допомоги. Підготовка зустрічі швидкої.  

5. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи. Контроль 

дихання. Мануальні способи забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

Закидання голови. Виведення щелепи. Прийом Хеймліка.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час патрулювання стали свідками ДТП: зіткнулися легковий 

автомобіль з бензовозом. Водії після ДТП знаходяться в автомобілях 

(автомобілі значно пошкоджені). Є загроза вибуху. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Ситуація 2 

Під час патрулювання виявили, що із гаража, в якому стоїть автомобіль з 

працюючим двигуном, виходить дим. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  
 

Ситуація 3 

Під час патрулювання Ви стали свідком падіння електричної опори з 

працівником РЕМу, якій проводив ремонтні роботи на опорі. 
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Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  
 

Ситуація 4 
Під час патрулювання стали свідками, як жінка похилого віка, яка стояла 

на зупинці, раптово впала. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації?  
 

Ситуація 5 
Під час спілкуванні з свідком, останній раптово почав задихатися, 

інтенсивно хапати ротом повітря, втратив свідомість. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації?  
 

Контрольні питання: 

1. Поняття про домедична допомогу та її обсяги. 

2. Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя та 

здоров’я людини в Україні 

3. Основні положення Закону України «Про екстрену медичну 

допомогу» (2012 р.). 

4. Алгоритми надання допомоги. Основні положення та завдання. 

5. Дихальні шляхи та контроль дихання. Будова дихальних шляхів. 

6. Проблеми блокування дихальних шляхів. Мануальні способи 

забезпечення прохідності дихальних шляхів. Закидання голови. Виведення 

щелепи.  

7. Прийом Хеймліка.  

8. Базові технічні засоби забезпечення прохідності дихальних шляхів та 

їх використання.  

9. Назофарингіальний повітропровід. Орофарингіальний повітропровід. 

Мішок АМБУ.  

10. Контроль дихання. Зупинка дихання та її визначення.  

11. Серцево-легенева реанімація та її алгоритм. Штучна вентиляція 

легень без спеціального устаткування.  

 

Література: 

[1, 11, 34, 58, 98, 199, 207, 237, 337, 380, 387, 485, 500, 543, 544, 576] 
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ТЕМА 2.10.2. Види кровотеч та їх диференціація. Зупинка критичних 

кровотеч. Джгути 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: практичне відпрацювання різних методів термінової 

зупинки кровотеч: стискання судини в рані, накладання стискаючих пов’язок і 

джгута; практичне відпрацювання самостійного накладання пов’язок в 

залежності від виду поранення. 

Виховна мета: сприяти засвоєнню слухачами навчального матеріалу та 

сконцентрувати увагу аудиторії на найбільш важливих питаннях, спонукати до 

творчого обговорення проблемних питань. Розвинути у слухачів почуття 

відповідальності за врятування та збереження життя постраждалого під час 

виконання службових обов’язків та в повсякденному житті, правильної 

поведінки при наданні домедичної допомоги. 

Розвивальна мета: сприяти формуванню у співробітника Національної 

поліції навичок проведення найпростіших домедичних заходів, що 

виконуються на місті отримання ушкоджень, здебільшого у порядку само- та 

взаємодопомоги. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, навчально-тренувальні засоби щодо надання 

домедичної допомоги. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, відповідні медичні засоби. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Охорона праці. Правила та 

безпека дорожнього руху. Дії поліцейського на місці події. Документоведення в 

службовій діяльності. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час затримання громадянина, який підозрюється в скоєнні тяжкого 

злочину, останній наніс собі ножем декілька поранень в ділянці верхньої 

третини лівого передпліччя. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
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Ситуація 2 

Підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину ударив себе металевим прутом 

в живіт. При огляді в області передньої черевної стінки виявлена виступаюча 

частина металевого прута, діаметром 0,5 см.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

Ситуація 3 

Підозрюваний у вбивстві своєї дружини, під час затримання наніс собі 

удар ножем в ліву ділянку грудей. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 4 

При митті вікон осколком скла особа травмувала собі руку на внутрішній 

поверхні нижньої третини правого передпліччя. З рани безперервним 

струменем витікає кров темного кольору.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 5 

Під час збройного нападу із застосуванням холодної зброї, потерпілий 

отримав рубані рани кисті лівої руки, внаслідок яких втратив частину 

вказівного пальця. Спостерігається масивна кровотеча з культі.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Контрольні питання: 

1. Анатомія та фізіологія серцево-судинної системи людини.  

2. Поняття кровотечі. 

3. Види кровотеч та їх диференціація. 

4. Симптоми внутрішньої кровотечі. 

5. Перша домедична допомога при внутрішньої кровотечі. 

6. Види джгутів та їх використання. 

7. Використання штатних та підручних засобів про зупинці кровотеч.  

8. Імпровізовані засоби зупинки критичної кровотечі. 

9. Зупинка критичних кровотеч. 

10. Види джгутів та їх використання.  

11. Імпровізовані засоби зупинки критичної кровотечі. 

12. Техніка накладання джгута. 

13. Накладання стискувальної пов’язки на рану. 

14. Використання штатних та підручних засобів про зупинці кровотеч.  

 

Література: 

[1, 11, 34, 58, 98, 199, 207, 237, 337, 380, 387, 485, 500, 543, 544, 576] 
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ТЕМА 2.10.3. Десмургія, пов’язки, обробка ран. Пневмоторакс 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: практичне відпрацювання різних методів термінової 

зупинки кровотеч та самостійного накладання пов’язок в залежності від виду 

поранення. 

Виховна мета: розвинути у слухачів почуття відповідальності за 

врятування та збереження життя постраждалого під час виконання службових 

обов’язків та в повсякденному житті, правильної поведінки при наданні 

домедичної допомоги. 

Розвивальна мета: сприяти формуванню у співробітника Національної 

поліції навичок проведення найпростіших домедичних заходів, що 

виконуються на місті отримання ушкоджень, здебільшого у порядку само- та 

взаємодопомоги. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, навчально-тренувальні засоби щодо надання 

домедичної допомоги. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, відповідні медичні засоби. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Охорона праці. Правила та 

безпека дорожнього руху. Дії поліцейського на місці події. Документоведення в 

службовій діяльності. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття про десмургію. Характеристика сучасних перев’язувальних 

матеріалів. 

2. Способи та технічне виконання тимчасової зупинки зовнішніх 

кровотеч: піднімання кінцівки,притиснення судини в рані, пальцеве 

притискування судини, максимальне згинання кінцівки. 

3. Види пов’язок. Основні правила накладання бинтових пов’язок. 

4. Правила асептики та антисептики в польових умовах, використання 

штатних та підручних засобів для бинтування. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

При митті вікон осколком скла сусід травмував собі руку на внутрішній 

поверхні нижньої третини правого передпліччя. З рани безперервним 

струменем витікає кров темного кольору.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
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Ситуація 2 

Під час загородньої прогулянки людину вкусила гадюка. З’явився різкий 

біль в області правої гомілки, функція - порушена. В області укусу 

спостерігається набряклість, синець, незначна кровотеча.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 3 

У переповненому транспорті пасажир був притиснутий до поручнів. На 

його передній поверхні грудної клітки зліва виявляється крововилив і 

припухлість шкіри, в області одного з ребер – деформація і біль при 

натискуванні, дихальні рухи утруднені. Надайте домедична допомогу. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 4 

При зіткненні автомобіля водій отримав головою удар об бічну стійку. 

Постраждалий знаходиться в несвідомому стані. У нього спостерігається 

кровотеча з вух і носа, періодична блювота. Які тілесні ушкодження у 

потерпілого? Як потрібно виймати його з автомобіля?  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Контрольні питання: 

1. Що таке десмургія? 

2. Сучасні перев’язувальні матеріали. 

3. Правила асептики та антисептики. 

4. Види пов’язок.  

5. Основні правила накладання бинтових пов’язок. 

6. Правила і техніка накладання пов’язок на голову.  

7. Правила і техніка накладання пов’язок на грудну клітку. 

8. Правила і техніка накладання пов’язок на живіт.  

9. Окклюзійна пов’язка на грудну клітку. 

10. Накладення стискувальної пов’язки на рану. 

11. Пов’язки на кінцівки – циркулярна, спіральна, на палець і пальці кисті 

та стопи, колосовидна на кисть. 

 

Література: 

[1, 11, 34, 58, 98, 199, 207, 237, 337, 380, 387, 485, 500, 543, 544, 576] 



234 

ТЕМА 2.10.4. Невідкладні стани. Серцево-легенева реанімація 

 

 Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: навчання основним правилам надання першої 

допомоги постраждалим при різноманітних травмах та гострих захворюваннях, 

які можуть виникнути під час несення служби з охорони громадського порядку 

і виробці навичок з реанімаційних заходів. 

Виховна мета: сприяти засвоєнню слухачами навчального матеріалу та 

сконцентрувати увагу аудиторії на найбільш важливих питаннях, спонукати до 

творчого обговорення проблемних питань. Розвинути у слухачів почуття 

відповідальності за врятування та збереження життя постраждалого під час 

виконання службових обов’язків та в повсякденному житті, правильної 

поведінки при наданні домедичної допомоги. 

Розвивальна мета: розвинути здібності щодо якісного надання 

первинної домедичної допомоги під час несення служби та організації 

проведення комплексу термінових заходів, спрямованих на припинення дії 

фактора (джерела) ураження, усунення явищ, що загрожують життю, 

полегшення страждань і підготовку потерпілого для відправлення до 

лікувально-профілактичного закладу, що вживаються в разі нещасних випадків 

і раптових захворювань. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, навчально-тренувальні засоби щодо надання 

домедичної допомоги. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Охорона праці. Правила та 

безпека дорожнього руху. Дії поліцейського на місці події. Документоведення в 

службовій діяльності. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальні поняття про невідкладні стани. 

2. Гостре порушення мозкового кровообігу (Інсульт). 

3. Погіршення стану, спричинене болем у серці (стенокардія, інфаркт). 

4. Ураження електричним струмом. Гіпотермія та опіки. 

5. Симптоми переохолодження, домедична допомога. 

6. Отруєння, симптоми та домедична допомога. 

7. Утоплення. 

8. Епілептичний напад. 

9. Серцево-легенева реанімація.  

10. Періоди пологового процесу. Особливості транспортування вагітної 

до найближчої медичної установи. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань. 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

При пірнанні з берега річки постраждалий вдарився головою о камінь, 

після чого самостійно дістався берега, але почав скаржитися на сильний 

головний біль, болі в області шийного відділу хребта. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
 

Ситуація 2 

Працівник патрульно-постової служби, після тривалого виконання своїх 

обов’язків по забезпеченню порядку на площі міста в сонячній спекотний день, 

відчув слабкість, головний біль, головокружіння, спрагу. Визначте - чим може 

бути викликаний даний стан, чи потребує працівник допомоги, якщо так, то - 

якої? 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
 

Ситуація 3 

Під час руху електрички, пасажир - жінка похилого віку, почала звучно і 

часто дихати, схопилася за ліву половину грудної клітини та втратила 

свідомість (зазначене відбулося за короткий час).  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
 

Ситуація 4 

На ваших очах відбулося падіння електроопори з електриком, який 

знаходився на ній.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
 

Ситуація 5 

Проходячи біля гаража, ви звернули увагу на чоловіка, який в 

неприродній позі лежить в автомобілі з працюючим двигуном.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
 

Ситуація 6 

Під час відпочинку на березі річки стався випадок утоплення. 

Постраждалого витягли на берег, він - без свідомості. Надайте домедична 

допомогу. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 7 

Під час затримання підозрюваного, у нього стався епілептичний напад. 

Як повинен діяти співробітник поліції? 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 
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Ситуація 8 

При здійсненні патрулювання в парку, працівниками поліції було 

знайдено постраждалого без свідомості, у якого виявлені всі ознаки 

переохолодження. Яким повинен бути алгоритм дій при наданні домедичної 

допомоги в даному випадку? 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 9 

Через годину після вживання смажених грибів, у постраждалого 

з’явилася надмірна пітливість, слино- та сльозотеча, нудота, часте блювання, 

рідкі випорожнення та різкі болі в животі. В чому полягає невідкладна 

домедична допомога?  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 10 

Після вживання не призначеного лікарем препарату, в особи з’явилося 

відчуття спраги, жару, головокружіння, позиви на блювання, зросла частота 

пульсу та дихальних рухів. Чим обумовлений даний стан? Необхідні дії при 

наданні домедичної допомоги в цьому випадку. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Ситуація 11 

Під час різкого гальмування автомобіля маленька дитина поперхнулася 

кісточкою вишні. Постраждала не говорить, не може дихати, хрипить, здійснює 

безмовні спроби кашляти, втрачає свідомість.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? 

 

Контрольні питання: 

1. Що таке невідкладні стани? 

2. Основні ознаки невідкладних станів. 

3. Захворювання, об’єднані терміном «гострий живіт». Причини, прояви, 

домедична діагностика.  

4. Гостре порушення мозкового кровообігу. 

5. Погіршення стану, спричинене болем у серці (стенокардія, інфаркт). 

6. Отруєння, види отрут, симптоми. 

7. Ураження електричним струмом. Гіпотермія та опіки. 

8. Утоплення. 

9. Епілептичний напад. 

10. Алгоритми проведення реанімаційних заходів. 

11. Визначення критеріїв ефективності  

12. Контроль дихання. 

13. Зупинка дихання та її визначення. 

14. Прийом Хеймліха. 

15. Надання допомоги при удавленні.  
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16. Штучна вентиляція легень без спеціального устаткування, звільнення 

дихальних шляхів від сторонніх предметів.  

17. Техніка закритого (непрямого) масажу серця.  

18. Проведення серцево-легеневої реанімації.  

19. Надання допомоги при епілепсії. 

 

Література: 

[1, 11, 34, 58, 98, 199, 207, 237, 337, 380, 387, 485, 500, 543, 544, 576] 

 

 

ТЕМА 2.10.5. ДТП, травма шиї, травма хребта, травма тазу. 

Переміщення постраждалих. Евакуація 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування знань у курсантів і слухачів щодо 

основних питань, пов’язаних з травмуванням постраждалого, видами травм, їх 

ускладнень та виробці навичок по проведенню протишокової допомоги і 

заходів транспортної іммобілізації. 

Виховна мета: розвинути у слухачів та курсантів почуття 

відповідальності за врятування та збереження життя постраждалого під час 

виконання службових обов’язків та в повсякденному житті, правильної 

поведінки при наданні домедичної допомоги. 

Розвивальна мета: сприяти формуванню у співробітника Національної 

поліції навичок проведення найпростіших домедичних заходів, що 

виконуються на місті отримання ушкоджень, здебільшого у порядку само- та 

взаємодопомоги.  

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, навчально-тренувальні засоби щодо надання 

домедичної допомоги. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, відповідні медичні засоби. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Охорона праці. Правила та 

безпека дорожнього руху. Дії поліцейського на місці події. Документоведення в 

службовій діяльності. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань. 
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час патрулювання стали свідками ДТП: зіткнулися два легкових 

автомобіля. Водії після ДТП знаходяться в автомобілях (автомобілі значно 

пошкоджені).  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Ситуація 2 

Під час патрулювання повідомили, що із гаража, в якому стоїть 

автомобіль з працюючим двигуном, виходить дим. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Ситуація 3 

Під час патрулювання стали свідками падіння електричної опори з 

працівником РЕМу, якій проводив ремонтні роботи на опорі. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

Ситуація 4 
Під час патрулювання стали свідками, як жінка похилого віка, під час 

руху спіткнулася та раптово впала. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації?  

 

Ситуація 5 
Під час патрулювання стали свідком ДТП: зіткнулися легковий 

автомобіль та мотоцикл. Водії після ДТП знаходяться біля транспорту.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути). 



239 

Контрольні питання: 

1. Класифікація, механізм, види травм.  

2. Ознаки травми, поняття про комбіновану, сполучну, множинну травму. 

3. Механічна травма, характеристика рани, її ознаки, основні 

класифікації.  

4. Пріоритети дій рятівника на місці події, методика детального огляду 

потерпілого, види ушкоджень, що вимагають негайного реагування.  

5. Характеристика ускладнень при пораненнях, клінічні прояви 

травматичного, геморагічного та плевро-пульмонального шоку.  

6. Правила проведення протишокових заходів особою, що надає 

домедична допомогу та етапи надання першої допомоги при шокових станах. 

7.  Підготовка постраждалих до транспортування. 

8. Правила та методи транспортної іммобілізації.  

9. Сучасні засоби іммобілізації та транспортування потерпілих.  

10. Застосування підручних засобів для проведення транспортування. 

Основи догляду за травмованими. 

11. Алгоритми дій при надані домедичної допомоги при різних травмах та 

гострих захворюваннях з основами транспортної іммобілізації.  

 

Література: 

[1, 11, 34, 58, 98, 199, 207, 237, 337, 380, 387, 485, 500, 543, 544, 576] 

 

 

ТЕМА 2.10.6. Особливості роботи поліцейського при масових 

травмах. Взаємодія роботи поліцейського з бригадами рятувальників. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування знань у курсантів і слухачів щодо 

основних питань, пов’язаних з травмуванням декількох постраждалих 

одночасно, видами травм, їх ускладнень та виробці навичок по проведенню 

протишокової допомоги і заходів транспортної іммобілізації. 

Виховна мета: розвинути у слухачів та курсантів почуття 

відповідальності за врятування та збереження життя постраждалого під час 

виконання службових обов’язків та в повсякденному житті, правильної 

поведінки при наданні домедичної допомоги. 

Розвивальна мета: сприяти формуванню у співробітника Національної 

поліції навичок проведення найпростіших домедичних заходів, що 

виконуються на місті отримання ушкоджень, здебільшого у порядку само- та 

взаємодопомоги.  

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, навчально-тренувальні засоби щодо надання 

домедичної допомоги. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, відповідні медичні засоби. 
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Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Охорона праці. Правила та 

безпека дорожнього руху. Дії поліцейського на місці події. Документоведення в 

службовій діяльності. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Під час патрулювання стали свідками ДТП: зіткнулися два легкових 

автомобіля. Водії та пасажири після ДТП знаходяться в автомобілях 

(автомобілі значно пошкоджені). З обох автомобілів звучать крики.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Ситуація 2 

Під час патрулювання повідомили, що відбулося задимлення приміщення 

клубу. З приміщення виходить чорний дим. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Ситуація 3 

Під час патрулювання стали свідками ДТП: автобус з пасажирами з’їхав з 

проїзної частини дороги та перевернувся. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Ситуація 4 

Під час патрулювання стали свідками, як із прохідної хімічного 

підприємства почали вибігати люди та звати на допомогу. 

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 
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можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  
 

Ситуація 5 
Під час патрулювання стали свідками падіння атракціону на людей в 

парку відпочинку.  

Завдання: Які будуть Ваші дії у цій ситуації? Визначить зони. Які засоби 

індивідуального захисту потрібні при наданні допомоги. Виявіть небезпечні 

фактори, що загрожують рятівнику, постраждалим та оточуючим. Визначить 

можливі шляхи входу, виходу та евакуації з небезпечної зони (фактори які 

можуть вплинути).  

 

Контрольні питання: 

1. Пріоритети дій рятівника на місці події. 

2. Методика детального огляду потерпілого, 

3. Види ушкоджень, що вимагають негайного реагування. 

4. Виявлення шляхів входу, виходу та евакуації з небезпечної зони. 

5. Основні принципи роботи в умовах загрози життю.  

6. Медичне планування роботи групи, організація роботи при масовій 

травмі. 

7. Надання першої допомоги в випадку масового ураження 

постраждалих.  

8. Первинне медичне сортування постраждалих. 

9. Складання сортувального талону. 

10. Порядок проведення сортування постраждалих.  

 

Література: 

[1, 11, 34, 58, 98, 199, 207, 237, 337, 380, 387, 485, 500, 543, 544, 576] 

 

 

Дисципліна 2.11. Документоведення в службовій діяльності 
 

ТЕМА 2.11.1. Основні правила та вимоги до складання та 

оформлення службових документів 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 3 год. 

 

Навчальна мета: надати цілісне наукове уявлення про юридичний 

документ, особливості оформлення документів в управлінській діяльності 

дільничних офіцерів поліції; систематизувати знання про вимоги нормативно-

правової бази щодо складання та оформлення основних документів, які 

найчастіше трапляються в професійній діяльності поліцейського. 

Розвивальна мета: розвивати пізнавальну активність слухачів у процесі 

сприйняття теоретичної інформації, спрямованої на поглиблення та розширення 
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мовних та мовленнєвих знань, умінь і навичок, які є необхідними для 

подальшого застосування в фаховій діяльності; сприяти розвитку уміння 

адаптувати теоретичний матеріал до вимог практичної діяльності з фаху. 

Виховна мета:  сприяти усвідомленню слухачами важливості у площині 

практичної діяльності знань про документи, які створюються в результаті 

діяльності органів і підрозділів Національної поліції України, навчальних 

закладів, науково-дослідних установ, підприємств, установ і організацій, що 

належать до сфери управління МВС України. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: конституційне право, 

теорія держави та права, адміністративне право, адміністративна діяльність, 

кримінальний процес, криміналістика, цивільний процес, управління в органах 

Національної поліції України, юридична логіка, українська мова (за 

професійним спрямуванням), правнича лінгвістика. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Документ як носій юридичної інформації. 

2. Нормативні акти, що регламентують роботу з документами. 

3. Реквізит документа. Мовні та технічні вимоги до оформлення 

реквізитів документа. 

4. Текст як основний реквізит службового документа. Вимоги до тексту 

документа. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Порівняльний аналіз визначень поняття документа у різних 

нормативних актах.  

2. Типові помилки у документах. 

3. Шляхи усунення помилок у документах. 

4. Вирішення тестових та ситуативних завдань з теми. 
 

Практичні завдання: 

1. Розробіть порівняльну таблицю визначень поняття документа у різних 

нормативних актах.  

2. Вирішіть тестові завдання 

1. До нормативно-правової бази, що визначає порядок роботи з документами 

відносять:  

а) Кримінальний кодекс України;  

б) Кримінальний процесуальний кодекс України;  

в) Закон України „Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність”. 

2. Документ – це:  

а) засіб управління;  

б) засіб закріплення правових норм;  

в) засіб фіксації певним способом на спеціальному матеріалі інформації 

про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини;  
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г) матеріальна форма відображення, поширення, використання та 

зберігання юридично важливої інформації. 

3. Функції документа - це:  

а) властивість документа, яка надається йому чинним законодавством, 

компетенцією органу, що його видав, встановленим порядком оформлення;  

б) призначення документа;  

в) засіб збереження інформації, засвідчення, доведення певних фактів;  

г) відображення, поширення, використання та зберігання інформації. 

4. Загальні функції документа:  

а) виконують практично всі документи;  

б) властивими лише частині документів;  

в) мають однакове призначення. 

5. До групи спеціальних відносять такі функції:  

а) управлінську, соціальну, правову, пізнавальну;  

б) правову, управлінську, історичну;  

в) управлінську, правову, пізнавальну, кумулятивну, комунікативну. 

6. Юридичний документ - це:  

а) матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або 

на іншому носієві;   

б) письмовий акт, який встановлює, розвиває, змінює чи припиняє певні 

правовідносини або фіксує юридично значущі факти та дії;  

в) письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу;  

г) форматований паперовий носій даних, що його заповнюють 

автоматично або вручну. 

7. Основними ознаками юридичного документа є:  

а)  його юридична сила, інформативність, функціональна визначеність та 

засвідчення відомостей у формі, передбаченій чинними нормативними актами; 

б) його юридична сила, інформативність, відповідність тексту вимогам 

юридичної техніки, функціональна визначеність;  

в) його юридична сила, інформативність, достовірність, відповідність 

призначенню, формі, грамотність. 

8. Реквізити документа - це:  

а) текст документа, який відповідає його призначенню;  

б) сукупність обов’язкових, формальних елементів у складі службового 

документа;  

в) обов’язкові складники документа, відсутність яких позбавляє цей 

документ юридичної сили;  

г) юридично важлива інформація. 

9. За стадіями створення документи поділяються на:  

а) стандартні, індивідуальні;  

б) справжні (дійсні і недійсні), підроблені;  

в) внутрішні, зовнішні;  

г) оригінали, копії. 

10. За способом фіксації (відбиття) інформації документи поділяються на:  
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а) стандартні, індивідуальні;  

б) справжні (дійсні і недійсні), підроблені;  

в) управлінські, організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, 

контрактні, процесуально-правові;  

г) письмові, графічні, фото-, фоно-, кінодокументи. 

11. Основним документом, який регулює питання справочинства в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, є:  

а) Закон України «Про інформацію»; постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2012 року № 4675;  

в) постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року 

№1242;  

г) наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 650. 

12. Основним документом, який регулює питання справочинства у системі 

МВС України, є:  

а) Закон України «Про інформацію»; постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2012 року № 4675;  

в) постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року 

№1242;  

г) наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 650. 

13. Оригіналом документа є: 

а) документ, що відображає роботу автора над текстом; 

б)  документ, створений вперше колективним чи індивідуальним автором 

і який має єдиний примірник; 

в) документ, завірений у визначеному порядку. 

14. Чи рівноцінні в юридичному відношенні оригінал документа та його копія? 

а) так; 

б) ні; 

в) у передбачених законом випадках. 

15. Правильною є така конструкція:  

а) згідно нормативно-правовому акту;  

б) згідно з нормативно правовим актом;  

в) відповідно до нормативно-правовому акту;  

г) згідно з нормативно-правовим актом. 
 

Вирішіть ситуаційні завдання: 

Ситуаційне завдання 1 

Вам потрібно написати рапорт. Перелічіть реквізити, які є обов’язковими 

для цього документа. 
 

Ситуаційне завдання 2 

Вам потрібно написати рапорт. Яку інформацію та в якій послідовності 

ви зазначите у реквізиті підпису. 
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Ситуаційне завдання 3 

Вам потрібно написати довідку про розгляд заяви щодо викрадення 

особистих документів. Напишіть  заголовок цього документа. Зазначте, як 

оформити цей реквізит і де розташувати. 
 

Виконати письмові завдання: 

Завдання 1 

1. Виправте помилки у реченні: 

Був встановлений факт встановлення  провини Шахматенка. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

адресант – адресат; 

задача – завдання. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

в якості обвинуваченого, по закінченню, моя автобіографія, на протязі, 

дійсне законодавство, заходи підлягають невідкладному вирішенню, приймати 

участь, вживати заходи, стати у нагоді, виписка з протоколу. 
 

Завдання 2 

1. Виправте помилки у реченні: 

У нього в кармані було знайдено ніж за типом фінського. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

приводити – призводити; 

особовий – особистий. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

штатний розпис, преклонний вік, п’яний вигляд, приймати участь у 

міроприємствах, співробітник поліції, особистий склад, науковообгрунтований, 

віщественні докази,   завдавати шкоду, завідувач кафедрою. 
 

Завдання 3 

1. Виправте помилки у реченні: 

Посеред двору на місті злочину було знайдено кілька монет. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

адресант – адресан; 

задача – завдання. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

зазнати напад, соціальнокорисний, завідуючий кафедри, опанувати 

професією, доброго дня, запобігання злочинів, багатоповерхневий будинок, 

оволодіти професію, зазнати невдачу, виписка з листа, медична карта. 
 

Завдання 4 

1. Виправте помилки у реченні: 

Працівники відділу ознайомилися з випискою з протоколу засідання.  

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

воєнний – військовий; 

протягом – на протязі. 
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3. Запишіть правильно словосполучення: 

спиртні напиткт, з приміненням штрафних санкцій, у п’яному вигляді, 

дитячі голоса, відповідно до нормативно правового акту, вірний спосіб, 

возбуждати питання, допризивний вік, злочине угрупування, опис імущества, 

повідомити директора, навчання англійській мові. 
 

Завдання 5 

1. Виправте помилки у реченні: 

Субєктом цього злочину являється фізична осудна особистість. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

погроза – загроза; 

дискваліфікація – декваліфікація. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

найбільш успішніший проект, вірне рішення, неприродня смерть, оборот 

коштів, діюче законодавство, вчинення злочинного акта, суспільнокорисна 

праця,  написати тезиси, настав кризи, біля дванадцятої години, учбовий заклад, 

згідно положень закону.  
 

Завдання 6 

1. Виправте помилки у реченні: 

Зайшовши в хату гр. Марчук М.І. помітила що  в неї вкрали два ковра, 

жіночий плащ, хрустальний посуд. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

професійний – професіональний; 

особистий – особовий. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

Воєнний квиток, на протязі місяця, надіслати по адресу, у січні місяці, 

побачити на власні очі, моя автобіографія, мовленнєві помилки, недоторканість 

майна, екстрений випадок, форменна одежа, оточуюче середовище. 
 

Завдання 7 

1. Виправте помилки у реченні: 

Терористи загрожували взяти заложників. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

напрям – напрямок; 

задача – завдання. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

згідно рішенню зборів, рішення проблеми, учбова дисципліна, продовженя 

терміна виконання, військова загроза, напрям вітру, преорітет, моя автобіографія, 

виписка з документу, пасажиро-потік, комунікаційна функція мови. 
 

Завдання 8 

1. Виправте помилки у реченні: 

Треба опросити гр. Гришко Г.Л. який задержав підозрювану особу на 

місті злочину з полічним. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 
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комунікативний – комунікаційний; 

задача – завдання. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

приймати участь, проведені міроприємства, покази працюючих, із-за 

хвороби, слідуюча діяльність, участковий піліціонер, запобіганя злочинів, 

память поколінь, суспільнонебезпечний злочин, іноваційні тихнології, 

зрозумілість документу, злочине угруповування, вірна думка, штатний розклад.       

 

Завдання 9 

1. Виправте помилки у реченні: 

Військовий або інший громадянин який пропав без вісті у зв’язку з 

воєнними діями може бути в судовому порядку об’явлений померлим не раніше 

ніж після завершення двох років з дня закінчення військових дій.  

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

складає – становить; 

виключити – вимкнути. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

конкурентоздатний, без труда, нажаль, в рівній мірі, у кінцевому рахунку, 

здійснення злочину, повідомляємо Вас, добрий ранок, будьласка, згідно чиному 

законодавству, венгерська мова, єврейська мова, недоторканість власності. 
 

Завдання 10 

1. Виправте помилки у реченні: 
Мацюк В.Р. 1954 року народженя затриманий по підозрі у здійснені злочину. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

адресант – адресан; 

задача – завдання. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

прокурорський надзор, возлагать обов’язки, видвигати на посаду, ціль 

політики, нинішньо річний, на прикінці місяця листопаду, оборотні кошти, 

злочине угрупування, наглядна агітація, здійснення правопорушення, 

професійноорієнтоване навчання, запобігати аварії, вживати заходи.      
 

Завдання 11 

1. Виправте помилки у реченні: 

Розпочати по матеріалам заяви гр. Федун П.О. карну справу по ознакам 

злочину передбаченого статею 140  ч.3 Кримінального Кодексу України. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

включати – вмикати; 

завдавати – надавати.  

3. Запишіть правильно словосполучення: 

в якості обвинуваченого, по закінченню, моя автобіографія, на протязі, 

дійсне законодавство, заходи підлягають невідкладному вирішенню, приймати 

участь, вживати заходи, стати у нагоді, виписка з протоколу. 
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Завдання 12 

1. Виправте помилки у реченні: 

Махінації в банківській системі -  найбільш поширеніші в останій місяць. 

2. Розкрийте значення слів-паронімів, створіть з ними словосполучення: 

приводити - призводити; 

задача – завдання. 

3. Запишіть правильно словосполучення: 

в якості обвинуваченого, по закінченню, моя автобіографія, на протязі, 

дійсне законодавство, заходи підлягають невідкладному вирішенню, приймати 

участь, вживати заходи, стати у нагоді, виписка з протоколу. 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Охарактеризуйте класифікацію і функціонування фразеологізмів у 

професійному мовленні. 

2. Проаналізуйте практику вживання багатозначних термінів. 

3. Проаналізуйте практику вживання омонімів, синонімів, антонімів та 

паронімів у професійному мовленні. 

4. Опишіть форми мовлення. 

5. Складіть таблицю «Функціональні стилі української літературної мови». 
 

Контрольні питання): 

1. Сформулюйте поняття службового, офіційного документа. 

2. Охарактеризуйте особливості справочинства в управлінській 

діяльності працівників кадрового забезпечення 

3. Які нормативні акти регламентують справочинство в діяльності 

діяльності працівників кадрового забезпечення 

4. Визначте склад обов’язкових реквізитів та їх розташування. 

5. Яких вимог потрібно дотримуватися при укладанні текстів службових 

документів? 

6. Від чого залежить зрозумілість тексту?  

7. Яке мовлення називається логічним? 

8. Висвітліть питання достовірності інформації. 

9. Назвіть різновиди мовних норм. Які норми найбільш важливі для 

написання тексту службового документа? 

10. Охарактеризуйте термінологічні особливості  службового документа. 

11. Визначте синтаксичні особливості службового документа. 

12. Перелічіть техніко-юридичні недоліки документа, за наявності яких 

офіційний документ втрачає свою юридичну силу. 
 

Література: 

[30, 33, 49, 109, 90, 191, 184, 188, 189, 187, 224, 227, 449, 582]
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ІІІ. Професійно-практична підготовка 
 

Дисципліна 3.1. Вогнева підготовка 
 

ТЕМА 3.1.1. Матеріальна частина вогнепальної зброї, яка 

знаходиться на озброєнні в Національній поліції 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування у майбутніх фахівців міцної теоретичної 

основи ключових розділів вогневої підготовки: матеріальної частини зброї, яка 

знаходиться на озброєнні Національної поліції, заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю, порядку та правил її застосування, використання, а також прийомів та 

правил ведення вогню з пістолета та автомата; розвиток у поліцейських культури 

безпечного поводження зі зброєю; набуття останніми впевненості у надійності та 

ефективності зброї, яка знаходиться на озброєнні Національної поліції. 

Виховна мета: виховувати у поліцейських почуття дисципліни, 

відповідальності, необхідних професійних морально-психологічних 

особистісних якостей, впевненості у безвідмовних і високих бойових 

властивостях стрілецької зброї, самостійності в діях та вміння переборювати 

психологічні навантаження. 

Розвиваюча мета: розвити здібності та сформувати техніку 

поліцейського швидкого розбирання та збирання зброї, спорядження магазину. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійна презентація «Матеріальна частина зброї», навчальна зброя. 

Наочні засоби: плакати з будови 9 мм пістолетів Форт-17(12) та ПМ, 

АКС74У, тексти нормативних документів, навушники, тактична окуляри, мішені. 

Міжтематичні зв’язки: заходи безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю, прийоми та правила стрільби з вогнепальної зброї. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Техніка розбирання та збирання зброї, спорядження магазина 

набоями. 

2. Виконання нормативів з вогневої підготовки. 

3. Способи усунення затримок при стрільбі. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Призначення, тактико-технічні характеристики та матеріальна частина 

вогнепальної зброї, яка знаходиться на озброєнні в Національної поліції. 

2. Порядок неповного розбирання та збирання після неповного 

розбирання. Випадки, в яких проводиться неповне розбирання. 

3. Затримки при стрільбі і способи їх усунення. 

4. Техніка розбирання і збирання зброї, спорядження магазина. 
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Контрольні питання: 

1. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики 

пістолета Макарова. 

2. Основні частини та механізми пістолета Макарова. 

3. Неповне збирання та розбирання пістолета Макарова. Випадки в яких 

проводиться розбирання. 

4. Затримки при стрільбі з пістолета Макарова та способи їх усунення. 

Випадки в яких проводиться розбирання. 

5. Будова патронів пістолета Макарова. 

6. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики 

пістолетів «Форт-12 », «Форт-17». 

7. Основні частини та механізми пістолета «Форт-12 (17)». 

8. Неповне розбирання та збирання пістолета «Форт-12 (17)». Випадки в 

яких проводиться розбирання. 
9. Затримки при стрільбі із пістолета «Форт-12 (17)» та способи їх усунення. 

10. Будова патронів пістолета «Форт-12 (17)». 

11. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики 

автоматів АКМ, АК74, АКС74У. 

12. Основні частини та механізми, неповне розбирання та розбирання 

автоматів АКМ, АК74, АКС74У.  

13. Затримки при стрільбі із автоматів АКМ, АК74, АКС74У. Способи їх 

усунення. 
 

Література: 

[58, 113, 121, 127, 324, 394, 421, 534, 622, 547] 
 

 

ТЕМА 3.1.2. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю 
 

Практичне заняття – 1 год. 

Семінарське заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: навчити поліцейських розуміти і виконувати в процесі 

наступних практичних занять вимоги інструкції із заходів безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю та що категорично забороняється, а також   

безпечному поводженню зі зброєю з  дотриманням заходів безпеки; 

Виховна мета: виховувати у поліцейських почуття дисципліни, 

відповідальності, необхідних професійних морально-психологічних 

особистісних якостей, впевненості у безвідмовних і високих бойових 

властивостях стрілецької зброї, самостійності в діях та вміння переборювати 

психологічні навантаження з дотриманням заходів безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю. 

Розвиваюча мета: привити навички отримання і здачі зброї в черговій 

частині, приведення зброї в бойову готовність, розряджання зброї з 

дотриманням заходів безпеки. 
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійна презентація «Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю», навчальна зброя. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів. плакат інструкції із 

заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, навушники, тактична 

окуляри, мішені. 

Міжтематичні зв’язки: правові підстави і порядок застосування та 

використання вогнепальної зброї, прийоми та правила стрільби з вогнепальної 

зброї. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Загальні положення. 

2. Інструктажі із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. 

3. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами під час їх отримання та здачі поліцейським до чергової частини 

органу Національної поліції України.  

4. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

несення служби. 

5. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб. 
 

План семінарського заняття (навчальні питання): 

1. Відпрацювання порядку отримання поліцейським вогнепальної зброї 

та боєприпасів в черговій частині. 

2. Відпрацювання порядку здачі поліцейським вогнепальної зброї та 

боєприпасів в черговій частині. 
 

Контрольні питання: 

1. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю. 

2. Порядок закріплення вогнепальної зброї за працівниками поліції. 

3. Обов’язки працівника поліції за якими закріплена вогнепальна зброя. 

4. Що категорично заборонено працівнику поліції при поводженні з 

вогнепальною зброєю? 

5. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю. 

6. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами 

під час їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу 

Національної поліції України, комендатури навчального закладу МВС України. 

7. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

несення служби. 

8. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

проведення навчально-тренувальних стрільб. 
 

Література: 

[58, 113, 121, 127, 324, 394, 421, 534, 622, 547] 
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ТЕМА 3.1.3. Правові підстави і порядок застосування та 

використання вогнепальної зброї 

 

Практичне заняття – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: довести поліцейським правові підстави застосування 

вогнепальної зброї відповідно до статті 43 Порядок застосування поліцейських 

заходів примусу, 46 Застосування вогнепальної зброї Закону України «Про 

Національну поліцію», навчити поліцейських, з наведенням практичних 

прикладів, в яких у виняткових випадках надається право поліцейському 

застосовувати та використовувати вогнепальну зброю. 

Виховна мета: виховувати у поліцейських почуття дисципліни, 

відповідальності, необхідних професійних морально-психологічних 

особистісних якостей, впевненості у безвідмовних і високих бойових 

властивостях стрілецької зброї, самостійності в діях та вміння переборювати 

психологічні навантаження з дотриманням заходів безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю. 

Розвиваюча мета: швидко і правомірно застосовувати і використовувати 

вогнепальну зброю з попередженням та без попередження в різних 

екстремальних ситуаціях відповідно до Закону України «Про Національну 

поліцію».  

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники,   

мультимедійна презентація «Правові підстави застосування вогнепальної 

зброї», навчальна зброя та приладдя до пістолета, навушники, тактична окуляри, 

мішені. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів.  

Міжтематичні зв’язки: інструкція із заходів безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю, матеріальна частина вогнепальної зброї, яка знаходиться 

на озброєнні в Національній поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Стаття 43 Порядок застосування поліцейських заходів примусу 

Закону України «Про Національну поліцію». 

2. Стаття 46 Застосування вогнепальної зброї Закону України «Про 

Національну поліцію»;  

 

План семінарського заняття (навчальні питання): 

1. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. 

2. Застосування вогнепальної зброї (розв’язання ситуативних завдань). 

3. Застосування вогнепальної зброї без попередження (розв’язання 

ситуативних завдань). 

4. Використання вогнепальної зброї (розв’язання ситуативних завдань). 
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

28.12.2016 року на телефонний номер «102» надійшло повідомлення про 

те, що із підвального приміщення багатоповерхового будинку № 10 по вул. 

Лятошинського у місті Києві чути підозрілі крики. За вказівкою оперативного 

чергового Голосіївського РУ УНП у м. Києві за вказаною адресою був 

направлений наряд патрульної поліції у складі Семенкової В.А. та Іванова П.О. 

При перевірці вказаної інформації рядовий поліції Іванов П.О. привів у 

готовність вогнепальну зброю та направився перевіряти приміщення на 

наявність вчинення протиправних дій. 

Варіант 1: При перевірці приміщення слідів вчинення злочину виявлено 

не було. 

Варіант 2: При перевірці виявлено, що у підвалі троє осіб без визначеного 

місця проживання намагалися зґвалтувати жінку Петренко О.О., мешканку 

цього ж будинку. На вимогу припинити протиправні дії, вказані вище особи не 

відреагували, крім того, один із нападників схопив ніж та направився до 

рядового поліції Іванова П.О. Рядовий поліції Іванов П.О. без попередження 

застосував вогнепальну зброю, відносно озброєного нападника, двох інших 

було затримано. 

Завдання: Чи законні були дії рядового поліції Іванова П.О. щодо 

приведення в бойову готовність вогнепальної зброї? Чи законне було 

застосування вогнепальної зброї без попередження у цій ситуації? Які подальші 

дії працівників поліції щодо повідомлення керівництва про застосування 

вогнепальної зброї?  
 

Ситуація 2 

Старший слідчий Деснянського РУ НПУ у м. Києві підполковник поліції 

Петренко В.М. у складі СОГ виїхав на виклик про побутову сварку за адресою: 

м. Київ, вул. Закревського, буд. 10, кв. 12. В момент входження до квартири на 

поліцейських СОГ напав собака бійцівської породи, та покусав оперативного 

працівника Сидоренка Ю.Ф. Старший слідчий Деснянського РУ НПУ у м. 

Києві підполковник поліції Петренко В.М. привів у готовність вогнепальну 

зброю та використав її для знешкодження тварини.   

Завдання: Чи законні були дії підполковника поліції Петренка В.М.. щодо 

використання вогнепальної зброї? Які подальші дії працівників поліції щодо 

повідомлення керівництва про використання вогнепальної зброї? 
 

Ситуація 3 

Дільничний поліцейський майор поліції Коваленко С.О. йдучи після 

закінчення робочого дня додому зустрів компанію раніше відомих йому 5 осіб, 

що розпивали спиртні напої на дитячому майданчику. Дільничний 

поліцейський майор поліції Коваленко С.О. зробив зауваження щодо 

недопустимості порушення публічного порядку. Раніше засуджені за тяжкі 

злочини Томенко О.О., Пархомов А.А. та Малофєєв І.А. (мав інвалідність та 

ходив на милицях) на зауваження дільничного поліцейського майора поліції 
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Коваленко С.О. відреагували неадекватно, розбивши пляшку горілки та 

тримаючи в руках її шматки, зі словами «Ти нас вже дістав дільничний, зараз 

будемо тебе вбивати!» направились до майора поліції Коваленко С.О. 

Дільничний поліцейський майор поліції Коваленко С.О. без попередження 

застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого Томенко О.О. та Малофєєв І.А. 

померли на місці, Пархомов А.А. отримав інвалідність. Інші учасники 

інциденту підтвердили вищевказані обставини події. 

Завдання: Чи законні були дії майора поліції Коваленка С.О. щодо 

застосування вогнепальної зброї без попередження? Чи дотримані норми 

закону, щодо застосування та використання поліцейських заходів примусу до 

осіб з явними ознаками обмежених можливостей? Які подальші дії працівників 

поліції щодо повідомлення керівництва про застосування вогнепальної зброї? 
 

Контрольні питання: 

1. Порядок застосування поліцейських заходів примусу (ст. 43 ЗУ «Про 

Національну поліцію»). 

2. Підстави застосування вогнепальної зброї після попередження про 

необхідність припинення протиправних дій та можливості застосування 

вогнепальної зброї (п.п. 4-5 ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію») 

3. Підстави застосування вогнепальної зброї без попередження (п. 6 ст. 

46 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

4. Мета та обмеження застосування вогнепальної зброї, а також місця, де 

застосування вогнепальної зброї заборонено (п.п.7, 8, 9  ст.46 ЗУ «Про 

Національну поліцію»). 

5. Місця, де заборонено застосовувати вогнепальну зброю, а також 

першочергові дії поліцейського після застосування вогнепальної зброї (п.п.9-10 

ст.46 ЗУ «Про Національну поліцію»).  

6. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника поліції (п.п.11-12 

ст.46 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

7. Використання вогнепальної зброї поліцейським (п. 13 ст.46 ЗУ «Про 

Національну поліцію»). 

Література: 

[58, 113, 121, 127, 324, 394, 421, 534, 622, 547] 
 

 

ТЕМА 3.1.4. Прийоми та правила стрільби з вогнепальної зброї 
 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 52 год. 
 

Навчальна мета: навчити  поліцейських прийомам і правилам стрільби з 

пістолетів «Форт-12», «Форт-17», пістолета Макарова та штурмової гвинтівки 

(автомата). Сформувати у поліцейських стійкі навички правильного утримання 

зброї, прицілювання і натискання на спусковий гачок при стрільбі (без 

обмеження часу та при швидкісній стрільбі) з вогнепальної зброї. 



255 

Виховна мета: виховувати у поліцейських почуття дисципліни, 

відповідальності, необхідних професійних морально-психологічних 

особистісних якостей, впевненості у безвідмовних і високих бойових 

властивостях стрілецької зброї, самостійності в діях та вміння переборювати 

психологічні навантаження. 

Розвиваюча мета: влучно вражати нерухому ціль (поясна фігуру, мішень 

№ 1) в необмежений час, виконувати нормативи № 1, 2, 3, 4 з пістолета «Форт-12 

(17)» та пістолета Макарова. 

Навчальне обладнання, ТЗН: 9 мм пістолети «Форт-12», «Форт-17», 

пістолет Макарова та штурмова гвинтівка (автомат), з приладдям до пістолета, 

секундомір, навушники, тактична окуляри, мішені.  

Наочні засоби: плакати з будови 9 мм пістолета Макарова, пістолетів 

«Форт-12 (17)»; мультимедійна презентація «Прийоми і правила стрільби з 

пістолета і штурмової гвинтівки (автомата)».   

Міжтематичні зв’язки: правові підстави і порядок застосування та 

використання вогнепальної зброї, прийоми та правила стрільби з вогнепальної 

зброї. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. 

 

План семінарського заняття (навчальні питання): 

1. Наказ Національної поліції України від 20.09.2016  № 900 «Про 

затвердження Курсу стрільб для поліцейських та норм витрат боєприпасів, 

пострілів, вибухових пакетів і гранат поліцейськими під час проведення 

практичних стрільб»: 

1.1. Загальні положення. 

1.2. Матеріально-технічна складова стрільб. 

1.3. Організація проведення стрільб та обов’язки їх учасників. 

1.4. Організаційна складова навчально-тренувальних стрільб. 

1.5. Поводження зі зброєю під час проведення стрільб. 

1.6. Поводження зі зброєю в екстремальних умовах. 

1.7. Умови і порядок виконання нормативів з вогневої підготовки. 

2. Допуск до стрільб (перевірка знань правових підстав, заходів безпеки, 

матеріальної частини зброї відбувається шляхом тестування). 

 

№ 

з/п 
План практичного заняття Кількість годин 

1. Практичне виконання вправи № 3 4 

2. Практичне виконання вправи № 10 4 

3. Практичне виконання вправи № 9  6 

4. Практичне виконання вправи № 15 6 

5. Практичне виконання вправи № 6 4 

6. Практичне виконання вправи № 14 4 

7. Практичне виконання вправи № 16 6 

8. Практичне виконання вправи № 12 4 

9. Практичне виконання вправи № 13 6 
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10. Практичне виконання вправи № 21 4 

 Іспит: Практичне виконання вправи № 21 4 

 Усього годин: 52 

 

Всі практичні вправи виконуються згідно Курсу стрільб для поліцейських 

та норм витрат боєприпасів, пострілів, вибухових пакетів і гранат 

поліцейськими під час проведення практичних стрільб: Наказ НП України 

№ 900 від 20 вересня 2016 р. 

Кількість набоїв на одного слухача-210 патронів.  

 

ІСПИТ (4 ГОДИНИ) 

Критерії оцінювання знань та практичних навичок 

 з вогневої підготовки під час проведення підсумкового іспиту зі 

слухачами курсів первинної професійної підготовки для підрозділів 

патрульної служби 
 

• Максимальна оцінка за іспит – 60 балів  

   

• Прохідний бал  30,  у  разі отримання слухачем оцінки «0» з будь-

якого із завдань, отриманих на іспиті, іспит вважається не 

складеним.  
 

Методичні поради до іспиту: 

• На іспиті, слухачі повинні показати знання з правових підстав 

застосування зброї, заходів безпеки при поводженні з нею та матеріальної 

частини, продемонструвати виконання одного з нормативів, способи 

усунення затримок при стрільбі. 

• Після оцінки знань слухачів навчальної групи, інструктор з вогневої 

підготовки приймає рішення щодо допущення кожного слухача до 

стрільби. 

 

Прохідний бал  30,  у  разі отримання слухачем оцінки «0» з будь-

якого із завдань, отриманих на іспиті, іспит вважається не складеним. 

 

I. Нормативи з вогневої підготовки 

1. Виконання одного з нормативів №1,2,3 для пістолетів Форт-12, 

Форт-17 

Максимальна оцінка – 5 балів: 

 

«5» - 30 с.; «4» - 35 с.; «3» - 40 с.; «2» - 50 с.; «1» - 60 с.; «0» - більше 60 с. 

 

 Умови і порядок виконання нормативу визначаються положеннями 

діючого Курсу стрільб, затвердженого наказом НП України № 900 від 

20.09.2016.  

2. Виконання нормативів №2,3 для пістолетів Форт-12, Форт-17 
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Норматив №2    Норматив №3 

«5» - 45 с.     «5» - 50 с. 

«4» - 50 с.     «4» - 55 с. 

«3» - 60 с.     «3» - 65 с. 

«0» - більше 60 с.    «0» - більше 65 с. 

Умови і порядок виконання нормативів визначаються положеннями 

діючого Курсу стрільб, затвердженого наказом НП України № 900 від 

20.09.2016.  

 

II. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю 

1. Що забороняється працівнику міліції, за яким закріплена зброя 

(п.9 розділу I  Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю)  

Максимальна оцінка – 5 балів.  

Оцінка  «5» виставляється за умови викладення всіх підпунктів у суворій 

відповідності до Інструкції за змістом. 

Оцінка «4» виставляється за умови допущення однієї помилки при 

викладенні матеріалу. 

Оцінка «3» виставляється за умови допущення двох помилок при 

викладенні матеріалу. 

Оцінка «0» виставляється за умови допущення більш ніж двох помилок 

при викладенні матеріалу. 

Допускається відступлення від форми викладення конкретного підпункту 

в Інструкції при збереженні закладеного змісту даного підпункту. Відповідь 

вважається закінченою, коли сплив час, відведений на неї. 

Помилкою вважається не розкриття змісту конкретного підпункту або 

його частини, невпевнена відповідь, відповідь із тривалими зупинками при 

викладені матеріалу.  

2. Що забороняється працівнику поліції під час несення служби 

Максимальна оцінка – 5 балів.  

Оцінка «5» виставляється за умови викладення всіх підпунктів у суворій 

відповідності до Інструкції. 

Оцінка «4» виставляється за умови викладення всіх підпунктів у суворій 

відповідності до Інструкції за змістом, але за наявності відступлення від 

зазначеної у Інструкції форми викладення. 

Оцінка «3» виставляється за умови викладення не менше двох підпунктів 

у суворій відповідності до Інструкції за змістом. 

Оцінка «0» виставляється за умови викладення менше двох підпунктів  у 

суворій відповідності до Інструкції за змістом. 

Максимальна оцінка – 40 балів. 

Вправа№10 

Умови виконання вправи 

Ціль – дві поясні фігури (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 

100 см від нижнього краю мішені, нерухомі. 

 Відстань до мішені – 7-10 м. 
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 Кількість патронів – 8 шт. (4+4). 

 Час на виконання вправи – 15 с. 

 Вихідне положення – зброя в кобурі. 

 Положення для стрільби – стоячи, з коліна, з руки (з двох рук). 

Порядок виконання вправи 

 Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж 

відкриття вогню та за командою «Приготуватись» приймає вихідне положення 

за укриттям, пістолет зафіксований у кобурі, один магазин з 4 патронами в 

основі рукоятки пістолета, другий магазин з 4 патронами – у кишені для 

запасного магазина, доповідають про готовність. Керівник стрільб, 

перевіривши приготування стрільців, подає команду «Вогонь» (вмикає 

хронометр). Стрільці виймають зброю, вимикають запобіжник, досилають 

патрон до патронника і роблять 4 постріли із-за укриття, після чого, кожен 

самостійно, проводять зміну магазину, ховаючись за укриттям, привівши зброю 

у готовність – роблять ще 4 постріли з коліна іншого боку укриття (перед цим 

змінивши положення) у другу мішень упродовж визначеного часу, після 

завершення якого керівник стрільб подає сигнал «Час» 

Кількість використаних боєприпасів на іспиті кожним стріляючим – 

8 шт.  

Оцінка: 

 40 балів – 8 влучень, в кожній мішені по 4 влучення; 

 35 балів – 7 влучень, в кожній мішені не менше 3 влучень; 

 30 балів – 6 влучень, в кожній мішені по 3 влучення; 

 25 балів – 5 влучень, в кожній мішені не менше 2 влучень; 

 20 балів – 4 влучення, в кожній мішені по 2 влучення; 

 0 балів – менше 2 влучень хоча б в одній мішені, 

 за умови, що час на виконання вправи не був перевищений. За кожен 

постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату 

знімається одне зараховане влучення. Якщо кількість влучень в одну мішень 

перевищує кількість влучень в іншу мішень більше ніж на одне влучення, зайві 

влучення не зараховуються. 

Штраф за допущення тактичної помилки під час стрільби 

 

1. Відкриття вогню не досягнувши укриття (дульний зріз каналу ствола зброї 

знаходиться далі від цілі ніж ближча до стрілка сторона укриття), якщо 

помилка самостійно усунена до зміни положення для стрільби – з 

результату знімається 3 бали. 

2. Відкриття вогню не досягнувши укриття (дульний зріз каналу ствола зброї 

знаходиться далі від цілі ніж ближча до стрілка сторона укриття) – з 

результату знімається 6 балів. 

3. Виступання за межі укриття ноги стрілка або будь-якої її частини – з 

результату знімається 4 бали. 

4. Виступання за межі укриття ноги стрілка або будь-якої її частини повторно 

після зміни положення для стрільби – з результату знімається 6 балів. 
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5. Виступання за межі укриття частини тулуба стрілка (крім плеча з боку руки, 

яка тримає зброю) – з результату знімається 5 балів. 

6. Виступання за межі укриття частини тулуба стрілка (крім плеча з боку руки, 

яка тримає зброю)  повторно після зміни положення для стрільби – з 

результату знімається 8 балів. 

7. Вихід за межі укриття (виступання за межі укриття ноги та більш як 

половини тулуба стрілка) – з результату знімається 10 балів. 
 

Кількість знятих балів не може перевищувати половину оцінки, 

отриманої слухачем за результатом стрільби. 

При допущенні слухачем порушення заходів безпеки при виконанні 

вправи (пп.8.1.-8.6. п.8 Інструкції), іспит вважається не складеним.  

 

Контрольні питання: 

1. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю. 

2. Що категорично забороняється поліцейському при поводженні з 

вогнепальною зброєю? 

3. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю. 

4. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

проведення навчально-тренувальних стрільб. 

5. Підстави застосування вогнепальної зброї без попередження (п. 6 ст. 

46 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

6. Мета та обмеження застосування вогнепальної зброї, а також місця, де 

застосування вогнепальної зброї заборонено (п.п. 7, 8, 9  ст. 46 ЗУ «Про 

Національну поліцію»). 

7. Місця, де заборонено застосовувати вогнепальну зброю, а також 

першочергові дії поліцейського після застосування вогнепальної зброї (п.п. 9-10 

ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію»).  

8. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника поліції (п.п. 11-12 

ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

9. Порядок та умови виконання практичних вправ (Наказ Національної 

поліції України від 20.09.2016  № 900 «Про затвердження Курсу стрільб для 

поліцейських та норм витрат боєприпасів, пострілів, вибухових пакетів і гранат 

поліцейськими під час проведення практичних стрільб»). 
 

Література: 

[58, 113, 121, 127, 324, 394, 421, 534, 622, 547] 
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Дисципліна 3.2. Тактична підготовка 
 

ТЕМА 3.2.1. Тактика комунікації поліцейського 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

питань комунікації поліцейського, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про взаємодію з різними категоріями громадян. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що вступає в контакт з різними 

категоріями громадян. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, радіостанції. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Основні складові вербального самозахисту поліцейського. 

2. Особливості процесів комунікації та активного слухання. 

3. Правила зорового контакту та спостереження. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення ситуаційних завдань. 

2. Позитивний  контакт.  

3. Активне слухання. 

4. Взаємодія з «проблемними» людьми. 

5. Реагування на вербальні образи. 

6. Розмовний етикет. 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
До чергової частини районного відділу о 2 год. 15 хв. по телефону 

надійшла інформація про шум  та крики на третьому поверсі готелю, за 

попередньою інформацією конфлікті приймало участь 2 особи. 

Правопорушники виражались нецензурними словами, ображали один 

одного, на вимогу працівника готелю припинити антигромадську поведінку не 

реагували. 
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Зареєструвавши отриману інформацію, оперативний черговий по 

райвідділу Сидоренко В.С. направив на місце пригоди Анохіна А.В. і 

помічника чергового Михайлова Є.С. 

 

Ситуація 2 
Працівники поліції  Кухтов Т.В. і Марципанович В.В. несли службу з 

охорони адміністративної будівлі. Кухтов охороняв в’їзд на територію 

установи, який був перегороджений натягнутим тросом. 

В 2300 до в’їзду під’їхав автомобіль, в якому знаходилось 2-є осіб - 

Прокопенко В.М. і Прокопенко М.М.  

  Кухтов представився і попередив громадян, що в’їзд на територію 

заборонений. У відповідь на це, грубо нехтуючи законними вимогами 

працівника поліції, проявивши агресивність Прокопенко М.М. зняв трос, 

заїхав на територію, зупинив автомобіль і вийшовши з нього розпочав сварку 

з працівником поліції, в яку втрутився інший пасажир.   

Завдання: визначити послідовність  комунікації: 

- початкові дії працівника поліції на початковій стадії комунікації. 

- деескалація ситуації при взаємодії з «проблемними» людьми; 

- реагування на вербальні образи; 

- умови, за яких необхідно застосувати силове обмеження; 

- управління вербальним спротивом; 

- розташування в просторі; 

- зоровий контакт; 

- етапи спостереження. 

 

Контрольні питання: 
1. Складові вербального самозахисту поліцейського. 

2. Особливості процесів комунікації, та їх складові. 

3. Елементи професійної поведінки у спілкуванні з різними категоріями 

громадян. 

4. Тактика деескалації ситуації при взаємодії з «проблемними» 

громадянами. 

5. Тактика реагування на вербальні образи. 

6. Тактика застосування силових заходів. 

7. Основи комунікації. 

8. Порядок оцінки обстановки при затриманні правопорушника. 

9. Тактика дій поліцейського на місці події. 

10. Особливості зорового контакту та спостереження в процесі 

комунікації. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 
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ТЕМА 3.2.2. Спеціальні та підготовчі вправи 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та 

психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; 

формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 

якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності. 

Виховна мета: виховувати відповідальність, витримку, впевненість до 

дій у ситуаціях з різним ступенем ризику та вміння непохитно переносити 

розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження.  

Сприяти формуванню розуміння важливості фізичної підготовки у 

вихованні гармонійно розвиненої особи та професійно підготовленого 

працівника поліції.  

Розвивальна мета: набуття теоретичних знань та вдосконалення техніки 

застосування заходів (поліцейського примусу) фізичного впливу з урахуванням 

особливостей професійної діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: килим для боротьби (татамі), маківари. 

Міжтематичні зв’язки: Застосування заходів поліцейського примусу. 

Захист від нападу. Тактика комунікації поліцейського Основи патрулювання. 

Зупинення транспортного засобу.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Стійки (лівобічна, правобічна), переміщення, дистанція. 

2. Перекиди (вперед через голову, спиною вперед; вперед через праве, 

ліве плече; спиною вперед через праве, ліве плече).  

3. Самострахування при падінні (вперед, на спину, на бік, через 

перешкоду), тактичний підйом. 

Контрольні питання: 

1. Демонстрація лівобічної (правобічної) стійки та переміщень вперед, 

спиною вперед, ліворуч, праворуч. 

2. Виконання перекиду вперед (вперед через ліве та через праве плече) 

та перекиду спиною вперед (спиною вперед через ліве та праве плече). 

3. Виконання самострахування при падінні вперед, при падінні на 

спину та при падінні на спину через перешкоду. 

4. Виконання самострахування при падінні на бік та при падінні на бік 

через перешкоду. 

5. Виконання тактичного підйому. 

 

Література: 

[284, 302, 312, 311, 360, 388, 389, 450, 505, 548, 608, 639, 647] 
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ТЕМА 3.2.3. Контакт та прикриття 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та 

психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; 

формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 

якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності. 

Виховна мета: сприяти зміцненню моральних, етичних та інших якостей 

особистості працівника поліції. 

Розвивальна мета: формувати у слухачів широкий світогляд щодо 

прийомів та способів тактичних дій при затриманні в різних умовах. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер, поясні системи, спортивна зала. 

Наочні засоби: плакати, схеми, радіостанції, автомобілі, маківари. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, професійна етика, толерантність 

та недискримінація в роботі поліцейських, ефективна комунікація, взаємодія з 

населенням на засадах партнерств, правила та безпека дорожнього руху, 

адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, перевірка документів, виявлення ознак їх підроблення. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Сутність концепції «контакт/прикриття». 

2. Обов’язки працівника поліції, який здійснює контакт. 

3. Обов’язки працівника поліції, який здійснює прикриття. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Тактика дій поліцейського  під час виїзду на місце події.  

2. Тактика дій поліцейського  при зупинці пішоходів та транспортних 

засобів. 

3. Тактика дій поліцейського із забезпечення безпеки на місці події. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
До відділу Національної поліції України надійшла оперативна інформація 

про гр. Петрова М.І., який  розшукується за ряд тяжких злочинів. Будучі 

членом організованої  злочинної групи за останні два роки прийняв участь у 

п’ятьох пограбуваннях громадян на території Київської та Житомирської 

областей, в результаті яких чотири особи  отримали тяжкі тілесні ушкодження. 

Стало відомо, Петрів М.І. буде перебувати на зустрічі у парку ім. Островського 

Солом’янського району м. Києва. Керівником органу Національної поліції 
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України було прийнято рішення про затримання і направлено у вказане місце 

малу групу у складі п’ятьох працівників поліції. 

Завдання: Визначити порядок дій працівника поліції на місці події: 

- ролі та обов’язки працівника поліції, який здійснює контакт; 

- роль та обов’язки працівника поліції, який здійснює прикриття; 

- процес оцінки ситуації; 

- правила пильності (руки, можлива зброя, друзі та знайомі, шляхи втечі, 

рівновага); 

- укриття та маскування при наближенні (після контакту, під час 

контакту, якщо щось змінюється).  

 

Контрольні питання: 
1. Сутність концепції «контакт/прикриття». 

2. Обов’язки працівника поліції, який здійснює контакт. 

3. Обов’язки працівника поліції, який здійснює прикриття. 

4. Тактика дій поліцейського  під час виїзду на місце події.  

5. Тактика дій поліцейського  при зупинці пішоходів та транспортних 

засобів. 

6. Тактика дій поліцейського із забезпечення безпеки на місці події. 

7. Тактика дій поліцейського при зміні оперативної обстановки. 

8. Тактика розташування поліцейських у просторі 

9. Тактика дій поліцейського при виявленні зброї у правопорушника 

10. Тактика дій поліцейського при втручанні в його дії  сторонніх 

громадян 

11. Укриття та прикриття поліцейського при наближенні та контакті з 

правопорушником. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 

 

 

ТЕМА 3.2.4. Застосування заходів поліцейського примусу (фізичної 

сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї). Поверхнева перевірка 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 34 год. 

 

Навчальна мета: навчити прийомам застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів, надягання кайданків, поверхневої перевірки, вогнепальної 

зброї. Вдосконалення фізичних якостей. 

Виховна мета: виховувати якості відповідальності, витримки, 

впевненості до дій у ситуаціях різних ступенів ризику та вміння непохитно 

переносити розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження.  
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Сприяти формуванню розуміння важливості фізичної підготовки у 

вихованні гармонійно розвиненої особи та професійно підготовленого 

працівника поліцейських  

Розвивальна мета: набуття теоретичних знань та вдосконалення техніки 

застосування заходів фізичного впливу з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, мультимедіа, слайди,. 

макети ножів, макети пістолетів, кайданки, гумові кийки, спортивна зала, 

килим для боротьби (татамі), поясні системи. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, автомобілі, маківари. 

Міжтематичні зв’язки: Спеціальні та підготовчі вправи. Застосування 

заходів поліцейського примусу. Захист від нападу. Тактика комунікації 

поліцейського Основи патрулювання. Зупинення транспортного засобу.  

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Особливості супроводу при співпраці правопорушника. 

2. Застосування континууму сили, рівні опору, види сили.  

3. Фактори, які визначають особливості застосування заходів примусу 

(фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї) працівниками поліції. 

4. Оцінка правопорушника і вибір можливих прийомів фізичного впливу. 

5. Правові підстави застосування поліцейських заходів примусу 

(фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї). 

6. Поверхнева перевірка особи. 

 

Контрольні питання: 

1. Особливості здійснення супроводу (конвоювання) при співпраці 

правопорушника. 

2. Застосування працівниками поліції континууму сили, рівні опору, 

види сили.  

3. Фактори, які визначають особливості застосування заходів примусу 

(фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї) працівниками поліції. 

4. Правові підстави застосування працівниками поліції фізичної сили. 

5. Оцінка одягу, можливої озброєності правопорушника і вибір 

можливих прийомів фізичного впливу. 

6. Оцінка фізичного та психічного стану правопорушника і вибір 

можливих прийомів фізичного впливу. 

7. Правові підстави застосування працівниками поліції спеціальних засобів. 

8. Правові підстави застосування працівниками поліції вогнепальної зброї. 

9. Порядок проведення поверхневої перевірки особи. 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №1: 

1. Позиція інтерв’ю, позиція ескорту (переваги). 

2. Проведення супроводу (конвоювання) при співпраці правопорушника 

(або при пасивному супротиві). 
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План практичного заняття (навчальні питання) №2: 

1. Повалення правопорушника на спину з позиції ескорту (переваги) за 

голову (бровні дуги). 

2. Повалення правопорушника на спину з позиції ескорту (переваги) за 

волосся. 

3. Повалення правопорушника на спину з позиції ескорту (переваги) за 

шию. 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №3: 

1. Загину руки за спину ущемленням зап’ястя. 

2. Загину руки за спину із контролем ліктьового суглобу. 

3. Супровід (конвоювання) правопорушника із контролем ліктьового 

суглобу. 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №4: 

1. Вивчення техніки виконання прийому «важіль руки досередини».  

2. Вивчення техніки виконання прийому «вузол руки назовні». 

3. Вивчення техніки переведення порушника у положення лежачи 

(повалення) із застосуванням прийому «вузол руки назовні». 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №4: 

1. Прийом «важіль руки досередини».  

2. Прийом «вузол руки назовні». 

3. Переведення порушника у положення лежачи (повалення) із 

застосуванням прийому «вузол руки назовні». 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №5: 

1. Прийом «важіль руки назовні». 

2. Больовий прийом на колінний суглоб. 

3. Кидок  із захопленням ніг ззаду.  

 

Контрольні питання до 1-5 занять: 

1. Проведення супроводу (конвоювання) при співпраці правопорушника. 

2. Демонстрація позиції інтерв’ю. 

3. Техніка переходу з «позиції інтерв’ю» у «позицію ескорту 

(переваги)». 

4. Техніка супроводу (конвоювання) при пасивному супротиві 

правопорушника. 

5. Виконання повалення правопорушника за шию. 

6. Виконання повалення правопорушника за голову (бровні дуги). 

7. Виконання повалення правопорушника за волосся. 

8. Виконання загину руки за спину ущемленням зап’ястка. 

9. Виконання загину руки за спину із контролем ліктьового суглобу. 

10. Проведення супроводу правопорушника із контролем ліктьового 

суглобу. 
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11. Виконання кидка із захопленням ніг ззаду.  

12. Виконання больового прийому на колінний суглоб. 

13. Виконання прийому «важіль руки назовні». 

14. Виконання прийому «важіль руки досередини».  

15. Виконання прийому «вузол руки назовні». 

16. Виконання переведення порушника у положення лежачи (повалення) 

із застосуванням прийому «вузол руки назовні». 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №6: 

1. Переведення підозрілої особи у положення для проведення поверхневої 

перевірки. 

2. Поверхнева перевірка у положенні коли порушник стоїть.  

3. Поверхнева перевірка у положенні коли порушник стоїть на колінах. 

 

План практичного заняття (навчальні питання) №7: 

1. Повалення правопорушника на спину за волосся (голову) з положення 

руки в замку ззаду. 

2. Повалення правопорушника на спину із положення «руки за головою». 

3. Задушливий прийом з переведенням у положення лежачи. 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №8: 

1. Взаємодія поліцейських при затриманні правопорушника. 

2. Взаємодія поліцейських при поваленні правопорушника за шию, 

голову. 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №9: 

1. Переведення порушника у положення лежачи для проведення 

поверхневої перевірки. 

2. Поверхневої перевірка у положенні коли порушник лежить обличчям 

вниз. 
 

Контрольні питання до 6-9 занять: 

1. Подача команд під час переведення підозрілої особи у положення для 

проведення поверхневої перевірки. 

2. Проведення поверхневої перевірки у положенні коли порушник стоїть. 

3. Проведення поверхневої перевірки у положенні коли порушник стоїть 

на колінах. 

4. Виконання повалення правопорушника за волосся (голову) з 

положення руки в замку ззаду. 

5. Виконання задушливого прийому з переведенням у положення лежачи. 

6. Проведення повалення правопорушника на спину із положення «руки 

за головою». 

7. Виконання затримання правопорушника двома працівниками поліції. 

8. Проведення повалення правопорушника за шию, голову двома 

поліцейськими,  взаємодія поліцейських. 
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9. Проведення поверхневої перевірки у положенні коли порушник лежить 

обличчям вниз. 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №10: 

1. Техніка діставання кайданків. Хвати кайданків (пістолетний, звичайний). 

2. Надягання кайданків (зі сторони мізинця) у положенні коли 

правопорушник стоїть та не чинить опору (при співпраці).  

3. Надягання кайданків (зі сторони великого пальця) у положенні коли 

правопорушник стоїть та не чинить опору (при співпраці).  
 

План практичного заняття (навчальні питання) №11: 

1. Надягання кайданків (зі сторони великого пальця) у положенні коли 

правопорушник стоїть та не чинить опору (при співпраці).  

2. Надягання кайданків у положенні коли правопорушник стоїть на колінах. 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №12: 

1. Надягання кайданків у положенні коли правопорушник стоїть на колінах.  

2. Переведення правопорушника у положення лежачи для надягання кайданок. 

3. Надягання кайданків у положенні коли правопорушник лежить на животі 

(високий ступінь загрози). 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №13: 

1. Надягання кайданків у положенні коли правопорушник лежить на животі 

(високий ступінь загрози). 

2. Проведення підйому правопорушника у кайданках з положення лежачи та 

його конвоювання. 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №14: 

1. Взаємодія поліцейських під час надягання кайданків у положенні лежачи 

після застосування заходів фізичного впливу. 

2. Взаємодія поліцейських під час надягання кайданків на правопорушника у 

положенні лежачи на животі під  погрозою застосування вогнепальної зброї 

(високий ступінь загрози). 

3. Проведення повного обшуку у положенні коли порушник лежить на животі. 
 

Контрольні питання до 10-14 занять: 

1. Виконання діставання кайданків із кобури, основні способи захоплень 

рукою кайданків. 

2. Виконання надягання кайданків у положенні коли правопорушник 

стоїть та не чинить опору. 

3. Перевірка щільності надягання кайданків. 

4. Демонстрація посилення больового впливу у випадку непокори зі 

сторони порушника. 

5. Проведення супроводу (конвоювання) порушника. 

6. Виконання підйому правопорушника у кайданках з положення лежачи 

та його конвоювання. 
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7. Проведення надягання кайданків на порушника у положенні стоячи, 

стоячи на колінах, лежачи. 

8. Надягання кайданків у положенні лежачи двома поліцейськими, після 

застосування заходів фізичного впливу. 

9. Надягання кайданків на правопорушника у положенні лежачи на 

животі під  погрозою застосування вогнепальної зброї (високий ступінь 

загрози) двома (декількома) поліцейськими. 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №15: 

1. Стійки (очікувальна, бойова) та способи діставання гумового кийка із 

поясної системи. 

2. Удари гумовим кийком (ГК-73М) (зверзу, знизу, навідліг, торцем та 

середньою частиною). 
 

План практичного заняття (навчальні питання) №16: 

1. Захисні дій гумовим кийком (ГК-73М) від удару предметом зверху, знизу, 

збоку. 

2. Способи звільнення від захоплення правопорушником кийка. 

План практичного заняття (навчальні питання) №17: 

1. Захисні та контратакуючі дії із використанням гумового кийка під час 

нападу правопорушника, озброєного ножем. 

2. Перехід до затримання після відбиття нападу. 
 

Контрольні питання до 15-17 занять: 

1. Демонстрація стіойк працівника поліції, до початку застосуванню 

спеціального засобу (ГК-73М). 

2. Виконання ударів гумовим кийком (ГК-73М). 

3. Проведення звільнення від захоплення правопорушником кийка. 

4. Виконання захисних дій гумовим кийком (ГК-73М) від удару 

предметом зверху. 

5. Виконання захисних дій гумовим кийком (ГК-73М) від удару 

предметом, знизу. 

6. Виконання захисних дій гумовим кийком (ГК-73М) від удару 

предметом збоку. 

7. Проведення захисних та контратакуючі дії із використанням гумового 

кийка (ГК-73М) під час нападу правопорушника, озброєного ножем. 

8. Виконання переходу до затримання після відбиття нападу. 
 

Література: 

[284, 302, 312, 311, 360, 388, 389, 450, 505, 548, 608, 639, 647] 
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ТЕМА 3.2.5. Основи патрулювання 

 

Лекція – 4 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності.  

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних та інших якостей 

особистості працівника поліції під час виконання службових обов’язків при 

здійсненні патрулювання для забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Розвивальна мета: розвити здібності слухачів під час виконання 

службових обов’язків при здійсненні патрулювання для забезпечення публічної 

безпеки та порядку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, мультимедіа, слайди,. макети 

ножів, макети пістолетів, кайданки, гумові кийки, спортивна зала, килим для 

боротьби (татамі), поясні системи. 

Наочні засоби: плакати, схеми, радіостанції, автомобілі. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці,права і свободи людини і 

громадянина, професійна етика, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини, 

службовий вишкіл та службова дисципліна. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Мета патрулювання. 

2. Спорядження поліцейських. 

3. Координація дій поліцейських при патрулюванні. 

4. Концепція і підходи до патрулювання. 

5. Основні форми та види патрулювання. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Аналіз порядку і тактики  дій патрульних поліцейських при 

превентивному патрулюванні. 

2. Тактика дій патрульних поліцейських при перевірці документів. 

3. Тактика дій патрульних поліцейських при опитуванні особи. 

4. Аналіз порядку і тактики  дій патрульних поліцейських при 

патрулюванні з метою затримання  

5. Тактика дій патрульних поліцейських при до територіального органу 

поліції осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення пішим порядком. 

6. Тактика дій патрульних поліцейських при до територіального органу 

поліції осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення транспортом. 



271 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1 

Під час пішого патрулювання працівниками поліції на зупинці 

громадського транспорту виявлено чоловіка , зовнішність якого  відповідає 

орієнтуванню та фотороботу особи, яка розшукується за шахрайство. 

Завдання: Яким має бути спорядження патрульного? Обґрунтуйте 

необхідність координації з напарником. Чи потрібна координація з командиром 

підрозділу? Обґрунтуйте відповідь. Які основні прийоми і способи  

забезпечення безпеки при патрулюванні. Вкажіть ризики під час патрулювання. 

Обґрунтуйте відповідь.   

 

Завдання 2 

Оперативному черговому надійшло повідомлення про сімейно-побутову 

сварку за участю особи у стані загострення психічного захворювання. 

Прибувши за викликом, патрульні оцінили обстановку та прийняли рішення 

про доставляння  неадекватного громадянина до психіатричного закладу, де він 

перебуває на обліку. 

Завдання: Яким має бути спорядження патрульного? Обґрунтуйте 

необхідність координації з напарником. Чи потрібна координація з командиром 

підрозділу? Обґрунтуйте відповідь. Які основні прийоми і способи  

забезпечення безпеки при патрулюванні? Вкажіть ризики під час 

патрулювання. Обґрунтуйте відповідь.  Яка послідовність дій патрульних при  

доставлянні особи транспортом? Чи потрібно надягати кайданки? Які 

особливості посадки  до службового автомобіля? Як  не допускати з боку 

затриманого дій, які могли б викликати псування матеріальної частини 

автомобіля? Обґрунтуйте відповідь. 

 

Контрольні питання: 
1. Мета здійснюється патрулювання 

2. Перерахувати елементи спорядження патрульного поліцейського. 

3. Назвіть заходи особистої безпеки під час патрулювання. 

4. Перерахуйте основні правила ведення радіопереговорів. 

5. Сформулюйте зміст повідомлення про подію. 

6. Що повинен зробити поліцейський направляючись на місце події? 

7. Що встановлює поліцейський після прибуття на місце події? 

8. Що включає в себе координація дій з напарником? 

9. Що включає в себе координація дій з командиром? 

10. Перерахуйте основні форми пересування під час несення служби. 

11. Назвіть основні форми патрулювання. 

12. Назвіть основні види патрулювання. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 
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ТЕМА 3.2.6. Вибухобезпека 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: поглибити та закріпити знання слухачів про 

особливостей організації та тактики дій працівників поліції при загрозі 

виникнення вибуху. 

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних та інших якостей 

особистості працівника поліції. 

Розвивальна мета: формувати у слухачів прийоми та способи тактичних 

дій щодо забезпечення особистої безпеки та безпеки цивільних громадян в 

умовах загрози вибуху. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: макети вибухових пристроїв, плакати, схеми, 

фотоматеріали, відеоматеріали, радіостанції. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Види вибухів.   

2. Вибухові речовини. 

3. Фактори вибуху та захист від них. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Визначення ознак закладного вибухового пристрою 

2. Попередження вибухів та їх локалізація. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
До оперативного чергового відділу Національної поліції України 

надійшла оперативна інформація про підозрілу валізу, яка залишена без 

нагляду і протягом кількох годин стоїть у районному поштовому відділенні. До 

місця події було направлено наряд поліції, який виявив валізу у кутку 

операційної зали пошти.  

Завдання: Якими візуальними ознаками підтверджується факт 

закладеного вибухового пристрою?  Обґрунтуйте відповідь. Перелік посадових 

осіб, яким необхідно доповісти про виявлення закладеного вибухового 

пристрою. Які заходи слід вжити для забезпечення безпеки дільничних офіцерів 

поліції та громадян? Вкажіть ризики. 
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Контрольні питання: 
1. Поняття вибуху. 

2. Види вибухів. 

3. Вибухові речовини. 

4. Способи ініціації вибуху. 

5. Фактори вибуху. 

6. Травми, які отримують під час вибуху. 

7. Основні способи та засобі захисту від вибуху. 

8. Дії працівників полії при виявленні запаху побутового газу. 

9. Візуальні ознаки вибухонебезпечних предметів та пристроїв. 

10. Профілактичний огляд місць можливого закладання вибухівки 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 

 

 

ТЕМА 3.2.7. Тактика роботи у невеликих підрозділах при 

зовнішньому огляді (обшуку) будівлі 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності. 

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних та інших якостей 

особистості працівника поліції. 

Розвивальна мета: формувати у слухачів прийоми та способи тактичних 

дій щодо у складі невеликих підрозділів при зовнішньому огляді (обшуку) 

будівлі. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер, поясні системи, кайданки, макети  

ножів, макети пістолетів,  гумові кийки. 

Наочні засоби:схеми, плакати. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

План лекції (навчальні питання): 
1. Сфери застосування малих груп. 

2. Схеми переміщення при зовнішньому огляді (обшуку) будівлі, їх 

різновиди та особливості. 
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3. Мета, порядок і тактика дій невеликих підрозділів (малих груп) при 

зовнішньому огляді (обшуку) будівлі під час прочісування місцевості з метою : 

- пошуку підозрюваних;  

- пошуку зниклих без вісти;  

- пошуку доказів;  

- огляду будівлі. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Мета, порядок і тактика дій невеликих підрозділів (малих груп) при 

зовнішньому огляді (обшуку) будівлі під час операції з нейтралізації озброєних 

громадян 

2. Стеження або спостереження. 

3. Комунікація. 

4. Вибір схеми переміщення. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
За отриманою оперативною інформацією керівнику органу Національної 

поліції стало відомо, що гр. Курченко В.В., який розшукується за ряд тяжких 

злочинів, переховується у приватному будинку по вул. Китаївська, 17 

Голосіївського р-ну м. Києва. За вказаною адресою направлено групу у складі 

шести поліцейських. 

Завдання: Які особливості тактики прочісування місцевості при пошуку 

підозрюваних, пошуку доказів? Вкажіть послідовність огляду будівлі та 

прилеглої до неї території. 

 

Ситуація 1 
До приватного будинку по вул. Китаївська, 17 Голосіївського р-ну м. 

Києва була направлена група у складі шести поліцейських з метою виявлення 

та затримання гр. Курченка В.В. який розшукується за ряд тяжких злочинів. В 

процесі обстеження прилеглої до будівлі території поліцейські виявили 

розшукуваного, який встиг забігти до будинку і почав відстрілюватись. 

Завдання: Яким чином має здійснюватися комунікація для визначення 

ролі  кожного  члена  групи  з  урахуванням  концепції «Контакт/Прикриття»? 

Які індикатори небезпеки найбільш вагомими у даній ситуації (вигляд, звук, 

силует, рух, спалах, контраст)? Оберіть найбільш оптимальну схему переміщення. 

 

Контрольні питання: 
1. Розкрийте сутність поняття «невеликий підрозділ». 

2. Розкрийте сфери застосування малих груп. 

3. Розкрийте характерні особливості утворення та використання малих 

груп. 

4. Розкрийте основні типи комунікації в малих групах. 

5. Назвіть індикатори небезпеки. 

6. Перерахуйте можливі схеми переміщення групи. 
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7. Розкрийте сутність лінійної схема переміщення. 

8. Розкрийте сутність схеми переміщення «колона». 

9. Розкрийте сутність схеми переміщення «змійка». 

10. Розкрийте сутність схеми переміщення «клин» (кутом вперед). 

11. Розкрийте сутність схеми переміщення «ромб». 

12. Розкрийте сутність схеми переміщення «арбалет». 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 

 

 

ТЕМА 3.2.8. Внутрішній огляд (обшук) будівлі. Активний стрілець 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 11 год. 

 

Навчальна мета: поглибити та закріпити знання слухачів щодо 

особливостей організації і тактики дій у складі невеликих підрозділів при 

внутрішньому огляді (обшуку) будівлі. 

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних якостей 

особистості працівника поліції та готовності до професійних дій при наявності 

в приміщенні активного стрільця. 

Розвивальна мета: формувати у слухачів прийоми та способи тактичних 

дій щодо у складі невеликих підрозділів при внутрішньому огляді (обшуку) 

будівлі. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер, макети пістолети, поясні системи. 

Наочні засоби: плакати, схеми. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Особливості організації і тактики дій невеликих підрозділів поліції 

при затриманні озброєних та інших суспільно-небезпечних осіб у міській 

квартирі  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Забезпечення входу до будівлі 

2. Пошук. Зв'язок. Правила поводження зі зброєю 

3. Відпрацювання кутів та дверних отворів.  

4. Способи входу у приміщення. 

5. Пересування у приміщеннях та по коридорах. 

6. Пересування по міжповерхових сходах.  

7. Обшук приміщення. 
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8. Обшук меблів.  

9. Порятунок заручників. 

10. Активний стрілець. 

 

Тактичне завдання 

До оперативного чергового відділу поліції о 19.00 надійшла інформація 

від мешканців буд. 3, вул. Пулюя про гучну сварку та шум схожій на постріли у 

кв. 9 (будинок має 9 поверхів, квартира розташовується на третьому поверсі). 

На підставі отриманої інформації оперативний черговий органу поліції  

прийняв рішення про направлення двох нарядів поліції до місця пригоди. 

Завдання до практичного заняття № 1: Що необхідно забезпечити 

перед входом до будівлі? Порядок входу в будівлю? Принципи ведення пошуку 

в приміщеннях? Які ознаки загрози можуть працювати на вас чи проти вас?  

Правила поводження зі зброєю під час ведення пошуку? Яким чином 

необхідно враховувати світло при проведенні пошук? Порядок підтримання 

зв’язку у невеликому підрозділі під час пошуку? Тактика використання 

захисних укриттів? Способи комунікації в ході ведення пошуку? 

Завдання до практичного заняття № 2: Правила, яких повинен 

дотриматися поліцейський при використанні кута в якості укриття? 

Послідовність огляду приміщення перед входом  до нього та забезпечення 

особистої безпеки?  

Порядок входу в приміщення способом «хрест-навхрест» малими 

групами (з 4х, 3х, 2х поліцейських)? Особливості входу в приміщення способом 

«гачок»? За яких умов і у якій послідовності застосовується вхід в приміщення 

способом «кут»? 

Завдання до практичного заняття № 3: Якими способами здійснюється   

пересування у приміщеннях? Порядок пересування по коридорах малими групами 

(з 4-х, 3-х, 2-х та 1-го поліцейського )? Особливості пересування по коридорах з 

різною конфігурацією (Т-подібних, Х-подібних), та розташуванням дверей? 

Чинники, які впливають на тактику пересування по міжповерхових 

сходах? Основні принципи пересування по міжповерхових сходах? Порядок 

пересування по міжповерхових сходах малими групами (з 4-х, 3-х, 2-х 

поліцейських)? 

Завдання до практичного заняття № 4: Основні принципи обшуку 

приміщення? Послідовність обшуку приміщення? Порядок дій при виявленні 

осіб (злочинців) в кімнаті (подача команд)? 

Основні принципи обшуку меблів? Порядок дій при виявленні осіб 

(злочинців) в меблях? Порядок дій із забарикадованими особами?  

Завдання до практичного заняття № 5: Інформація якою необхідно 

володіти у випадку звільнення заручника? Тактика дій до прибуття штурмової 

групи спецпризначення? 

Тактика дій малої групи у випадку виявлення активного стрільця? 
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Контрольні питання: 
1. Розкрийте дії поліцейських при прибутті до будівлі. 

2. Розкрийте порядок оцінки будівлі. 

3. Розкрийте порядок наближення до будівлі. 

4. Назвіть правила здійснення входу до будівлі. 

5. Назвіть правила здійснення пошуку у будівлі. 

6. Розкрийте правила поводження зі зброєю у будівлі. 

7. Розкрийте правила використання світла. 

8. Розкрийте правила використання зв’язку. 

9. Назвіть правила відпрацювання дверей (отворів). 

10. Розкрити алгоритм дій поліцейських при пересуванні по 

міжповерхових сходах. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 

 

 

ТЕМА 3.2.9. Захист від нападу 
 

Практичне заняття – 12 год. 
 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності. 

Виховна мета: виховувати відповідальність, витримку, впевненість до 

дій у ситуаціях з різним ступенем ризику та вміння непохитно переносити 

розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження.  

Сприяти формуванню розуміння важливості фізичної підготовки у 

вихованні гармонійно розвиненої особи та професійно підготовленого 

працівника поліції.  

Розвивальна мета: набуття теоретичних знань та вдосконалення техніки 

застосування заходів фізичного впливу з урахуванням особливостей 

професійної діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: килим для боротьби (татамі). Макети 

ножів, пістолетів. Захисне спорядження. Боксерські рукавички. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, маківари. 

Міжтематичні зв’язки: Спеціальні та підготовчі вправи. Застосування 

заходів поліцейського примусу. Тактика комунікації поліцейського Основи 

патрулювання. Зупинення транспортного засобу.  
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План практичного заняття (навчальні питання) № 1: 
1. Удари руками (прямий, боковий, знизу). Захисні дій від ударів 

руками (переміщення, блоки, відбиви, підставки).  

2. Удари ногами (прямий, боковий, знизу). Захисні дій від ударів 

ногою. 

План практичного заняття (навчальні питання) № 2: 
1. Захисні дії при ударі ножем зверху, знизу, збоку. 

2. Захисні дії при ударі ножем тичком та навідліг. 

3. Захисні дії при ударі палкою. 

 

План практичного заняття (навчальні питання) № 3: 

1. Звільнення від захоплення за одну руку (однойменну, різнойменну). 

2. Звільнення від захоплення за обидві руки. 

3. Звільнення від захоплення за одяг на грудях (із застосуванням 

прийомів «важіль руки усередину» та «вузол руки зверху»). 

 

План практичного заняття (навчальні питання) № 4: 

1. Звільнення від захоплення за шию плечем та передпліччям ззаду. 

2. Звільнення від захоплення тулуба ззаду та спереду (з руками та без 

рук). 

3. Захист від захоплення обох ніг спереду. 

План практичного заняття (навчальні питання) № 5: 
1. Захисні дії у партері (підйом з положення лежачи на спині).  

2. Захисних дії у партері, коли працівник на спині, а порушник 

знаходиться зверху та виконує удари руками. 

3. Захисні дії у партері, коли працівник знаходиться на животі, а 

порушник зверху й виконує удари руками. 

 

План практичного заняття (навчальні питання) № 6: 
1. Захисні дії при захваті правопорушником за оголену вогнепальну 

зброю (однією рукою, двома руками). 

2. Захисні дії при спробі заволодіти вогнепальною зброєю, яка 

знаходиться у кобурі при підході порушника спереду та ззаду.  

 

Контрольні питання 

1. Виконання ударів руками та захисних дій від ударів руками. 

2. Виконання ударів ногами та захисних дій від ударів ногою. 

3. Особливості виконання захисних дій у партері коли працівник 

знаходиться на спині. 

4. Особливості виконання захисних дій у партері коли працівник 

знаходиться на животі. 

5. Виконання захисних дій при ударі ножем зверху. 

6. Виконання захисних дій при ударі ножем знизу. 

7. Виконання захисних дій при ударі ножем збоку. 

8. Виконання захисних дій при ударі ножем тичком. 
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9. Виконання захисних дій при ударі ножем навідліг. 

10. Виконання захисних дій при ударі палкою. 

11. Виконання звільнення від захоплення за одну руку (однойменну, 

різнойменну). 

12. Виконання звільнення від захоплення за обидві руки. 

13. Виконання звільнення від захоплення за одяг на грудях (із 

застосуванням прийомів «важіль руки усередину» та «вузол руки зверху»). 

14. Виконання звільнення від захоплення за шию плечем та передпліччям 

ззаду. 

15. Виконання звільнення від захоплення тулуба ззаду (з руками та без 

рук). 

16. Виконання звільнення від захоплення тулуба спереду (з руками та без 

рук). 

17. Виконання захисту від захоплення обох ніг спереду. 

18. Виконання захисних дій у партері (підйом з положення лежачи на 

спині.  

19. Виконання захисних дій у партері, коли працівник на спині, а 

порушник знаходиться зверху та виконує удари руками. 

20. Виконання захисних дій у партері, коли працівник знаходиться на 

животі, а порушник зверху й виконує удари руками. 

21. Виконання захисних дій при захваті правопорушником за оголену 

вогнепальну зброю (однією рукою, двома руками). 

22. Виконання захисних дій при спробі заволодіти вогнепальною зброєю, 

яка знаходиться у кобурі при підході порушника спереду та ззаду.  
 

Література: 

[284, 302, 312, 311, 360, 388, 389, 450, 505, 548, 608, 639, 647] 

 

 

ТЕМА 3.2.10. Невідомий ризик зупинення транспортного засобу для 

перевірки. Зупинення транспортного засобу при середньому рівні ризику 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 9 год. 

 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності. 

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних якостей 

особистості працівника поліції та готовності до професійних дій при 

ускладненні оперативної обстановки. 
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Розвивальна мета: надати слухачам первинні навички щодо організації 

силових дій при затриманні підозрілих транспортних засобів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер, автомобіль, кайданки, макети 

пістолетів, поясні системи, гумові кийки. 

Наочні засоби: плакати, схеми, радіостанції, автомобілі. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Підстави для зупинки транспортного засобу. 

2. Способи зупинки транспортного засобу. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Типи транспортних засобів. 

2. Вибір місця для зупинки транспортних засобів. 

3. Фактори, які потрібно враховувати під час зупинки транспортного засобу. 

4. Підготовка до зупинки транспортного засобу. 

5. Порядок зупинки транспортного засобу працівником поліції.  

6. Наближення до транспортного засобу, що зупинив працівник поліції. 

7. Наближення до транспортного засобу в темну пору доби.  

8. Контакт працівника поліції з водієм та пасажирами зупиненого 

транспортного засобу. 

9. Особиста безпека працівника поліції під час зупинки транспортного 

засобу. 

10. Дії поліцейського при наближенні до транспортного засобу в темну 

пору доби.  

11. Контакт працівника поліції з водієм та пасажирами зупиненого 

транспортного засобу. 

12. Забезпечення особистої безпеки працівника поліції під час зупинки 

транспортного засобу. 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

В чергову частину районного відділу поліції від сторожа кооперативу 

надійшло повідомлення про те, що невідомі особи зламали замки воріт гаража в 

гаражному кооперативі „Мотор” й викотили з нього автомобіль „Ніссан”. 

Черговий районного відділу поліції Карпенко повідомив про це по 

радіозв'язку відповідального від керівництва райвідділу Міщенка, який на 

службовому автомобілі здійснював у цей час перевірку несення патрульної 

служби в районі разом з командиром роти патрульної полії  Решетняком М.В. 

та заступником командира взводу ПП Світленком В.В. Офіцери мали при собі 

табельну зброю, були в форменому одязі. 

Одержавши повідомлення, Міщенко прийняв рішення виїхати на місце 

пригоди для з'ясування обставин. Прибувши на місце і впевнившись, що гараж 
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дійсно відкрито і автомобіль викочено з нього,  Міщенко по радіозв'язку дав 

команду оперативному черговому вислати за вказаною адресою слідчо-

оперативну групу. 

На місці пригоди Міщенко прийняв рішення обстежити прилеглу до 

гаража територію. 

На відстані 150 м від гаража працівники поліції побачили автомобіль,  за 

ознаками схожий на викрадений, та двох громадян біля нього. Міщенко 

доручив підлеглим перевірити документи у невідомих, а сам з потерпілим 

залишився біля патрульного автомобіля. Побачивши патрульних, двоє 

невідомих громадян, які перебували біля автомобіля «Ніссан», почали тікати. 

Решетняк М.В.  і Світленко  В.В.  наздогнали невідомих за гаражами, 

відрекомендувавшись працівниками поліції, запропонували невідомим 

зупинитись. 

Під час перевірки підозрілих осіб, останні раптово використали газовий 

балончик, нейтралізувавши Решетняка і Світленка. 

У цей час Міщенко звернув увагу на третього громадянина, який 

знаходився поблизу гаражів, і вирішив перевірити його особу. Підійшовши до 

невідомого, Міщенко запропонував пред'явити документи. У відповідь 

невідомий наніс працівнику поліції удар у обличчя. 

Троє невідомих з місця скоєння злочину зникли. 

Завдання: Які тактичні помилки допустили працівники поліції в цій 

ситуації? Як повинні були діяти працівники поліції у даній ситуації? 

Контрольні питання: 
1. Хто має право зупинки транспортного засобу? 

2. Що порушує водій, який не зупиняє транспортний засіб попри вимогу 

працівника поліції? 

3. Який спеціальний світловий сигнал призначений для зупинки 

транспортних засобів? 

4. У яких місцях забороняється зупинка транспортного засобу? 

5. Тактика дій поліцейського після зупинення транспортного засобу. 

6. Тактика дій  В.В. районного відділу поліції й поліцейського під час 

виявлення особи, яка знаходиться розшуку. 

7. Тактика дій поліцейського під час виявлення автомобіля, який 

знаходиться розшуку. 

8. Які є альтернативні варіанти наближення до зупиненого 

транспортного засобу? 

9.  Назвіть особливості наближення до зупиненого транспортного засобу 

в темну пору доби. 

10. Які фактори необхідно врахувати під час зупинки транспортного 

засобу?  

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 
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ТЕМА 3.2.11. Зупинення транспортного засобу при середньому рівні 

ризику 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 5 год. 

 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності. 

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних якостей 

особистості працівника поліції та готовності до професійних дій при 

ускладненні оперативної обстановки. 

Розвивальна мета: надати слухачам первинні навички щодо організації 

різнорідних силових дій (пошуку, переслідування, блокування) при затриманні 

озброєних та інших суспільно-небезпечних осіб, які пересуваються на 

транспортних засобах. 

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка/фліпчарт, електронні підручники, 

посібники, мультимедійні слайди, комп’ютер, автомобіль, кайданки, пістолети, поясні 

системи, гумові кийки. 

Наочні засоби: плакати, схеми, автомобілі, радіостанції. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Підстави та правила переслідування транспортного засобу з високим 

рівнем ризику. 

2. Заходи особистої безпеки працівників поліції при зупинці 

транспортного засобу з високим рівнем ризику. 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Оцінка ризиків при переслідуванні транспортного засобу з високим 

рівнем ризику. 

2. Техніка зупинки при переслідуванні транспортного засобу з високим 

рівнем ризику.  

3. Розташування транспортних засобів поліції при переслідуванні 

транспортного засобу з високим рівнем ризику. 

4. Розташування транспортних засобів поліції під час зупинки 

транспортного засобу з високим рівнем ризику. 

5. Контакт поліцейських з підозрілими особами. 

6. Алгоритм затримання підозрюваної особи  

7. Правила переміщення та затримання підозрюваної особи. 
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Наряд патрульної поліції у складі 3-х інспекторів: старшого наряду 

Петренка В.В, Андрієнка О.М. і водія Бабенка С.О. в належній екіпіровці ніс 

службу на патрульному автомобілі TOYOTA. Разом з ними в автомобілі 

знаходився відповідальний по роті патрульної поліції капітан поліції 

Кудренко О.М. 

Працівники поліції в автомобілі були розміщені в наступному порядку: 

Бабенко С.О.,- знаходився за кермом автомобіля, поруч сидів Кудренко О.М., 

позаду водія був Андрієнко О.М., поруч з ним Петренко В.В. 

О 13 годині, рухаючись по маршруту патрулювання, патрульна машина 

зупинилась на перехресті на червоне світло світлофора. В цей час до неї 

підійшов перехожий і повідомив, що хвилину тому був скоєний збройний 

напад на пункт обміну валюти „Бакс” і що злочинці (четверо чоловіків 

кавказької національності) на автомобілі TOYOTA (перехожий вказав 

державний номер автомобіля) тільки що поїхали по цій вулиці. 

Через декілька хвилин пошуку автомобіль із злочинцями було виявлено і 

розпочато його переслідування. Наблизившись до автомобіля із злочинцями,       

Бабенко С.О. включив світлові сигнали і через гучномовець дав команду водієві 

зупинитись. Переслідувана автомашина уповільнила швидкість, патрульний 

автомобіль, обігнавши її, зупинився під кутом попереду автомашини з 

підозрюваними (з лівого боку). 

Наряд патрульної поліції практично одночасно вийшов із свого 

автомобіля, не міг вийти тільки Кудренко О.М., тому що патрульний автомобіль 

знаходився дуже близько до автомобіля злочинців і він не міг відкрити двері. 

Петренка В.В ближче всіх був до автомобіля із злочинцями, якраз навпроти 

водія, він відкрив двері і намагався витягнути водія із-за керма, але в цю мить 

злочинець вистрелив в Петренка В.В, простреливши йому ліву долоню. 

В цей час поліцейський - водій обминав свій автомобіль з лівого боку, а 

Андрієнко О.М., обминувши патрульний автомобіль зліва позаду, був поруч з  

Петренко В.В, при цьому, поки вони вибігали із свого автомобіля, обидва 

привели зброю в бойову готовність. 

Побачивши, що злочинець вистрелив в Петренка, Бабенко зробив постріл 

вгору, а Андрієнко - три постріли по злочинцях, поранивши одного з них. 

На допомогу підлеглим, через двері водія, поспів Кудренко, котрий 

скомандував злочинцям не рухатись, покласти руки на панель, заднім - на 

спинки передніх сидінь. Далі, давши команду Андрієнку відвести Петренка за 

патрульний автомобіль і контролювати ліві двері автомобіля із злочинцями,  

Кудренко, разом з Бабенком розташувались з правого боку автомобіля 

злочинців і дали їм команду по одному виходити з автомобіля і лягати на 

землю обличчям донизу. 

Андрієнко передав інформацію черговому, через декілька хвилин 

прибула допомога. 
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Завдання: Які тактичні помилки допустили працівники поліції в цій 

ситуації? Як повинні були діяти працівники поліції у даній ситуації? 

Обґрунтуйте відповідь. 

 

Контрольні питання: 
1. Назвіть підстави для переслідування транспортного засобу. 

2. Розкрийте правила переслідування транспортного засобу з високим 

рівнем ризику. 

3. Назвіть заходи особистої безпеки при зупинці транспортного засобу з 

високим рівнем ризику. 

4. Сутність оцінки ризиків при зупинці транспортного засобу з високим 

рівнем ризику. 

5. Розкрийте техніку зупинки при переслідуванні транспортного засобу з 

високим рівнем ризику. 

6. Прядок розташування транспортних засобів поліції при 

переслідуванні транспортних засобів з високим рівнем ризику. 

7. Прядок розташування транспортних засобів поліції під час зупинки 

транспортних засобів з високим рівнем ризику. 

8. Дії поліцейського під час контакту з підозрілими особами. 

9. Розкрийте алгоритм дій поліцейських при затримані підозрюваної 

особи. 

10. Назвіть правила переміщення та затримання підозрюваної особи. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 
 

 

ТЕМА 3.2.12. Евакуація потерпілого 
Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 3 год. 
 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності. 

Виховна мета: сформувати ціннісні, моральні орієнтири у слухачів, їх 

громадську активність щодо пріоритету збереження життя і здоров’я людини, 

розуміння соціальних і професійних норм поведінки. 

Розвивальна мета: формування відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну безпеку, розвиток здібності слухача до 

ефективної  діяльності в умовах  небезпек,  пов’язаних з вогнепальними і 

мінно-вибуховими пораненнями на небезпечних територіях та при дорожньо-

транспортних пригодах. 
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, поясні системи, макети пістолетів. 

Наочні засоби: плакати, схеми, автомобілі, радіостанції. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Чинники, що враховуються під час порятунку поліцейського або 

громадянина. 

2. Тактика дій  та способи розташування транспортного засобу під час 

порятунку поліцейського або громадянина 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Піший рятувальний підрозділ, його обв’язки та дії.  

2. Способи утримання пораненого під час евакуації. 

3. Виконання дій у складі малої групи поліцейських для  пошуку, 

захисту та евакуації захопленого або травмованого поліцейського/громадянина. 

4. Автомобільний  рятувальний підрозділ, його обов’язки та дії. 

5. Евакуацій пораненого на автомобілі. 
 

Практичні вправи: 

Вправа 1 

Транспортний  засіб недоступний або не може дістатися до місця події. 

Необхідно здійснити евакуацію пораненого на автомобілі: 

- (один поліцейський - водій) 

- (один поліцейський - рятівник) 

- (два поліцейських - прикриття) 

Завдання:  

Вказати порядок дій працівника(-в), що забезпечує(-ють) прикриття. 

Вказати порядок дій рятувальника(-в). 

Визначити способи забезпечення тривалого прикриття  

Сказати  умови відкриття вогню 

Вказати порядок дій дії пішого рятувального патруля 

Розкрити порядок в’язку (до, під час, після). 

Вправа 2 

Транспортний  доступний і може дістатися до місця події. Необхідно 

здійснити евакуацію пораненого на автомобілі: 

Необхідно здійснити евакуацію пораненого на автомобілі: 

Визначити аспекти, що враховуються автомобільним рятувальним 

патрулем (відстань до пораненого,  обраний маршрут,  стан пораненого, 

останнє відоме місцезнаходження підозрюваного,  доступне прикриття та/або 

укриття,   доступні поліцейські,  озброєння, транспорт, балістичний захист, 

тривале прикриття, відкриття вогню).  

Вказати послідовність дій  водія.  

Вказати послідовність дій  рятувальника  
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Вказати послідовність дій  працівник, що забезпечує прикриття 

Визначити положення транспортного засобу  
 

31 грудня 2003 року неповнолітні п. Ічин та п. Дмитрієв викрали харчові 

продукти і кухонне приладдя зі шкільної їдальні. 5 січня 2004 року їх було 

допитано працівниками поліції, яким вони зізналися у вчиненні крадіжки і 

повернули деякі з викрадених речей. 7 січня 2004 року слідчий порушив 

кримінальну справу за фактом крадіжки, зазначивши, що у період з 30 грудня 

2003 року до 2 січня 2003 року невідома особа проникла до шкільної їдальні та 

викрала харчові продукти і кухонне приладдя.  
 

13 січня 2004 року слідчий направив до Нахімовського районного суду м. 

Севастополя погоджені районним прокурором подання про поміщення п. Ічина 

та п. Дмитрієва у приймальник-розподільник для неповнолітніх (відповідно до 

статті 7-3 КПК України) посилаючись на те, що зазначені особи вчинили 

умисні дії, які можуть бути кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 

ККУ і що обоє мають зв'язки зі злочинцями, погані характеристики зі школи, 

схильні до вчинення протиправних діянь і не піддаються впливу батьків. 14 

січня 2004 року Нахімовський суд розглянув згадані подання у присутності 

заявників і прокурора і виніс постанову про поміщення п. Ічина та п. Дмитрієва 

у приймальник-розподільник для неповнолітніх. Суд послався на те, що п. Ічин 

і п. Дмитрієв обвинувачуються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що 7 

січня 2004 року щодо них було порушено кримінальну справу і вони можуть 

ухилятися від слідства і суду та продовжуватимуть свою злочинну діяльність. 

Постанова суду була остаточною і не підлягала оскарженню.  

П. Ічин і п. Дмитрієв перебували у приймальнику-розподільнику для 

неповнолітніх до 13 лютого 2004 року.  

3 березня 2004 року слідчий порушив щодо п. Ічина та п. Дмитрієва 

кримінальну справу за фактом вчинення крадіжки харчових продуктів і 

кухонного приладдя зі шкільної їдальні. А 26 квітня 2004 року слідчий виніс 

постанову про закриття кримінальної справи щодо п. Ічина та п. Дмитрієва з 

огляду на те, що вони не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, і про направлення справи до суду для вирішення питання про 

застосування примусових заходів виховного характеру. 14 травня 2004 року 

прокурор Нахімовського району м. Севастополя погодив постанову від 26 

квітня 2004 року. 4 лютого 2005 року Нахімовський суд розглянув матеріали 

щодо застосування до п. Ічина та п. Дмитрієва примусових заходів виховного 

характеру і вирішив в якості покарання обмежитися щодо обох попередженням.  

Завдання: Чи були порушені конституційні права неповнолітніх? В яких 

випадках і які заходи впливу можуть вживатись до неповнолітніх? Чи 

порушено норми Європейської конвенції про захист прав та основоположних 

свобод? Чи можуть неповнолітні звернутись до Європейського суду з прав 

людини? Наведіть приклад з практики Європейського суду з прав людини. 
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Контрольні питання: 
1. Чинники, які враховуються під час порятунку поліцейського або 

громадянина. 

2. Дії поліцейського, що забезпечує прикриття при евакуації пораненого. 

3. Дії водія, що забезпечує прикриття при евакуації пораненого. 

4. Обов’язки  рятувальника при порятунку поліцейського або 

громадянина. 

5. Способи розташування транспортних засобів при евакуації 

пораненого поліцейського або громадянина. 

6. Варіанти евакуації пораненого поліцейського або громадянина. 

7. Блокування пораненого за допомогою транспортних засобів та його 

подальша евакуація. 

8. Способи утримання пораненого під час евакуації.  

9. Доцільність використання автомобіля для порятунку поліцейського 

або громадянина. 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 
 

 

ТЕМА 3.2.13. Моделювання  ситуацій службової діяльності 
 

Практичні заняття – 20 год. 
 

Навчальна мета: набуття і вдосконалення поліцейським навичок 

практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання 

конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної 

готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей 

поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності.  

Виховна мета: сприяти зміцненню морально-етичних та інших якостей 

особистості працівника поліції під час виконання службових обов’язків при 

здійсненні патрулювання для забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Розвивальна мета: розвити здібності працівника поліції до ефективного 

виконання службових обов’язків при контакті з різними категоріями громадян. 

Навчальне обладнання, ТЗН: спортивна зала, килим для боротьби (татамі), 

макети ножів, пістолетів, кайданки, поясні системи. 

Наочні засоби: плакати, схеми, автомобілі, радіостанції. 

Міжтематичні зв’язки: охорона праці, права і свободи людини і 

громадянина, захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Розв’язання ситуаційних завдань. 

2. Визначення порядку доповіді керівництву та черговому. 

3. Аналіз правильності прийнятих рішень. 
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Ситуативні завдання: 

Сценарій №1.1. 

Ввідна інформація для дільничного: виклик за фактом участі у 

спонтанному мирному зібранні місцевого жителя, що відомий дільничному. 

 

Ситуація: Перебуваючи на дільниці разом із двома членами громадського 

формування з ОГП дільничний отримав інформацію, що біля будівлі районної 

державної адміністрації розпочався пікет однієї особи (проживає на території 

дільниці) підтриманий членами її родини (1-2 особи) щодо захисту її прав у 

житлово-комунальній сфері. Особа звертається до перехожих із закликами 

приєднатися до пікету та зайти до будівлі. Спроб блокування входу до 

адміністративної будівлі учасники пікету не роблять. 

За командою інструктора статисти переключають свою увагу на 

дільничного, при цьому один зі статистів (член родини основного 

мітингувальника) хапає за руку члена громадського формування, інший – 

активно включається у спілкування «мітингувальника» з дільничним. 

Алгоритм дії: при контакті наказати громадянам відійти від вхідних 

дверей та звільнити вільний прохід до державної адміністрації. Розташувати 

членів громадського формування згідно концепції «Контакт / Прикриття», де 

роль «Контакту» відіграє дільничний. Попередити громадян про 

відповідальність за порушення встановленого порядку проведення мирних 

зібрань та необхідність дотримання публічного порядку й публічної безпеки під 

час спілкування з представниками районної державної адміністрації та 

правоохоронцями. Після з’ясування факту, що порушники не бажають 

підкорюватись вимогам, ескалації конфлікту – викликати підмогу. Після 

прибуття підмоги перейти до затримання та доставлення порушників до 

територіального органу поліції. У разі нападу на дільничного або членів 

громадського формування, останні застосовують заходи поліцейського 

примусу, з урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №1.2. 

Ввідна інформація для дільничного: виклик за фактом організації та 

проведення спонтанного мирного зібрання та перешкоджання діям 

забудовників. 

 

Ситуація: Біля будівництва постійно збирається група місцевих активістів 

– противників забудови. У групі візуально визначається її організатор – 

місцевий мешканець, який за допомогою гучномовця проголошує гасла, але не 

закликає перешкоджати діям будівельників чи руйнувати огорожі будівництва. 

За командою інструктора статисти переключають свою увагу на 

дільничного, при цьому один зі статистів (організатор пікету) хапає за руку 

дільничного та «тягне» його на територію будівництва з метою зустрічі 

останнього з керівником будівництва та вимагає зафіксувати факти порушення 

будівельниками чинного законодавства. 

Алгоритм дії: при контакті наказати громадянам відійти на безпечну 

відстань (встановлює дільничний). Розташувати членів громадського 

формування згідно концепції «Контакт / Прикриття», де роль «Контакту» 

відіграє дільничний. Виявлення організатора. Попередити громадян про 

відповідальність за порушення встановленого порядку проведення мирних 

зібрань та необхідність дотримання публічного порядку й публічної безпеки. У 

разі спроби «затягнути» дільничного на територію будівництва, з’ясування 

факту, що порушники не бажають підкорюватись вимогам, ескалації конфлікту 

– викликати підмогу. Після прибуття підмоги перейти до затримання та 

доставлення порушників до територіального органу поліції. У разі нападу на 

дільничного або членів громадського формування, останні застосовують заходи 

поліцейського примусу, з урахуванням обставин та відповідно до чинного 

законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №1.3. 

Ввідна інформація для дільничного: виклик за фактом конфлікту між 

адміністрацією супермаркету та покупцями на парковці цього супермаркету. 

 

Ситуація: Перебуваючи на дільниці разом із двома членами громадського 

формування з ОГП дільничний біля супермаркету виявив спонтанне мирне 

зібрання приблизно з 7-10 осіб, які протестували проти недостатньої якості 

харчів у цій торгівельній мережі. Протестувальники вийшли на парковку 

супермаркету та почали агітацію серед інших покупців. Згодом до 

протестувальників вийшов адміністратор магазину з охоронцем та намагався 

вести діалог із організаторами зібрання. 

За командою інструктора статисти починають активний конфлікт, при 

цьому один зі статистів (адміністратор магазину) хапає за руку (одяг) одного з 

протестувальників, який, у свою чергу, намагається вдарити адміністратора. 

Алгоритм дії: при контакті наказати громадянам розійтись на безпечну 

відстань (встановлює дільничний) та припинити порушення публічного 

порядку. Попередити громадян про відповідальність та необхідність 

дотримання публічного порядку й публічної безпеки. У разі, з’ясування факту, 

що порушники не бажають підкорюватись вимогам – викликати підмогу. 

Розташувати членів громадського формування згідно концепції «Контакт / 

Прикриття», де роль «Контакту» відіграє дільничний. Можливим є залучення в 

якості «Прикриття» охоронця магазину. У разі ескалації конфлікту, після 

прибуття підмоги із застосовуванням заходів поліцейського примусу перейти 

до затримання та доставлення порушників до територіального органу поліції. У 

разі нападу на дільничного або членів громадського формування, останні 

застосовують заходи поліцейського примусу, з урахуванням обставин та 

відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів та заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №2.1. 

Ввідна інформація для дільничного: порушення публічного порядку 

групою молодиків, ймовірно неповнолітніх. 

 

Ситуація: Два дільничних разом із помічником та представником 

громадськості обходили територію мікрорайону. На дитячому майданчику вони 

виявили групу молодиків, які розпивали пиво та енергетичні напої, голосно 

розмовляли. На присутність поліцейських молодики не реагували. 

За командою інструктора один з молодиків ховає пляшку пива або засовує 

руки у кишені, інший (після звернення дільничного до нього чи інших) встає та 

намагається піти, у т.ч. відштовхуючи від себе поліцейських. 

Алгоритм дії: з’ясувати кількість молодиків, визначити хто саме 

здійснював розпиття. Оглянути місцевість, визначити можливі перешкоди, 

укриття. Розташувати наявні сили згідно концепції «Контакт / Прикриття», де 

роль «Контакту» відіграє один з дільничних. При контакті наказати громадянам 

розійтись чи відійти один від одного на безпечну відстань (встановлює 

дільничний) та припинити порушення публічного порядку. Здійснити перевірку 

документів та встановити вік підозрюваних. Із зміною «Контакту» провести 

поверхневу перевірку підозрюваних. У разі виявлення неповнолітніх громадян 

чи осіб протилежної статі повідомити про це чергового, запросити допомогу. У 

разі нападу на дільничного, придані сили застосувати заходи поліцейського 

примусу, з урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 

- вживає необхідних заходів профілактики чи припинення 

правопорушення. 
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Сценарій №2.2. 

Ввідна інформація для дільничного: з метою розкриття тяжкого злочину 

дільничний разом із оперативним працівником проводять поквартирний обхід у 

будинках навколо місця пригоди 

 

Ситуація: Дільничний разом із оперативним працівником здійснювали 

поквартирний обхід багатоквартирного однопід’їздного будинку із металевими 

дверима закритими на кодовий замок. 

За командою інструктора з дверей виходять три особи: одна - тримає руки 

у кишенях, друга (не місцевий житель) перебуває у стані сп’яніння та вимагає 

доставити його додому або викликати таксі, третя – особа протилежної статі 

заявляє, що може вказати на квартиру (місце проживання підозрюваного). За 

додатковою командою статисти або здійснюють напад на поліцейських, або 

інсценують різке погіршення самопочуття, або намагаються повернутися до 

під’їзду. 

Алгоритм дії: Оглянути місцевість, визначити можливі перешкоди, 

укриття. Визначити спосіб відкривання кодового замка дверей. Розташуватися 

згідно концепції «Контакт / Прикриття», де роль «Контакту» відіграє 

дільничний. При контакті наказати громадянам розійтись чи відійти на один від 

одного на безпечну відстань (встановлює дільничний) та пред’явити документи. 

Здійснити перевірку документів та встановити місце проживання цих осіб. 

Провести опитування. У разі необхідності, із зміною «Контакту», провести 

поверхневу перевірку громадян. У разі необхідності проведення поверхневої 

перевірки особи протилежної статі повідомити про це чергового, запросити 

допомогу. Прийняти рішення про доцільність входу до під’їзду, обрати спосіб 

підйому на відповідний поверх. Визначитись із доцільністю входу до квартири 

підозрюваного. У разі необхідності запросити допомогу. У разі нападу на 

поліцейських застосувати заходи поліцейського примусу, з урахуванням 

обставин та відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення спільно із оперативним 

працівником. 
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Сценарій №2.3. 

Ввідна інформація для дільничного: перевірка дотримання правил 

зберігання зброї її власниками 

 

Ситуація: дільничний разом із працівником дозвільної системи 

здійснював перевірку дотримання вимог до зберігання мисливської зброї її 

власниками. Хазяїн мисливської рушниці повідомив що вона у сейфі у дальній 

кімнаті та запропонував пройти до неї. 

За командою інструктора власник зброї направляє рушницю на одного з 

поліцейських. За додатковою командою до кімнати заходить дружина власника 

зброї та вимагає вилучити її через те, що її чоловік погрожував їй зброєю під 

час сварки. 

Алгоритм дії: Оглянути квартиру, визначити можливі перешкоди, 

укриття. Розташуватися згідно концепції «Контакт / Прикриття», де роль 

«Контакту» відіграє працівник дозвільної системи. При контакті встановити 

безпечну відстань (встановлює дільничний) та здійснити перевірку документів, 

опитування власника зброї та членів родини. У разі нападу на поліцейських 

застосувати заходи поліцейського примусу, з урахуванням обставин та 

відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №2.4. 

Ввідна інформація для дільничного: вилучення зберігання зброї в її 

власника за рішенням суду 

 

Ситуація: дільничний разом із працівником дозвільної системи 

здійснював вилучення мисливської зброї. Хазяїн мисливської рушниці 

повідомив що вона у шафі у вітальні та запропонував йому забрати її особисто. 

Коли дільничний із вилученою рушницею вийшов з квартири на сходовий 

майданчик та почав спускатися сходами з квартири вибіг хазяїн рушниці. 

За командою інструктора власник зброї хапається за рушницю. 

Алгоритм дії: Оглянути квартиру, визначити можливі перешкоди, 

укриття. Розташуватися згідно концепції «Контакт / Прикриття», де роль 

«Контакту» відіграє працівник дозвільної системи. Ознайомити власника зброї 

з рішенням про її вилучення, роз’яснити його права. При контакті встановити 

безпечну відстань (встановлює дільничний), подати команду відкрити сейф та 

відійти на встановлену відстань. Оглянути зброю та сейф. У разі нападу на 

поліцейських застосувати заходи поліцейського примусу, з урахуванням 

обставин та відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою, точність кваліфікації дій правопорушників;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №2.5. 

Ввідна інформація для дільничного: перевірка інформації за скаргою 

жителів будинку 

 

Ситуація: у п’ятиповерховому будинку три під’їзди. Двом дільничним 

необхідно оглянути горище будинку. 

За командою інструктора один з виходів на горище замикають ззовні. 

Алгоритм дії: Оглянути під’їзди, визначити місця виходу на горище. 

Запросити представника ЖЕКу, ТСББ, старшого будинку, відповідального від 

обслуговуючої компанії тощо. У разі виявлення закритих виходів встановити 

відповідальних за вихід (житель верхнього поверху цього під’їзду). Опитати 

відповідальних. Розташуватися згідно концепції «Контакт / Прикриття», де 

роль «Контакту» відіграє один із дільничних. Визначити під’їзд з якого 

здійснити вихід на горище. Відповідальних залишити біля виходів. Із 

дотриманням заходів особистої безпеки піднятися на горище. Оглянути горище. 

У разі нападу на поліцейських застосувати заходи поліцейського примусу, з 

урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття»; 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 



296 

Сценарій №3.1. 

Ввідна інформація для дільничного: за вказівкою чергового дільничний 

мав опитати жителя багатоповерхівки.  

 

Ситуація: з під’їзду багатоповерхівки вийшла особа, яку дільничний мав 

намір опитати, сіла у припаркований автомобіль й рушила з місця. Дільничний 

рукою подав сигнал зупинитися та підійшов до автомобіля. 

 

За командою інструктора особа виходить з автомобіля та виражає незгоду 

з діями дільничного. З додатковою командою – сідає до автомобіля та робить 

спробу поїхати. 

 

Алгоритм дії: Оглянути місцевість, припарковані автомобілі. Рукою та 

голосом подати сигнал про зупинку транспортного засобу, за можливості 

вказати на місце зупинки. З урахуванням розташування транспортного засобу 

по відношенню до проїжджої частини, інших автомобілів тощо обрати спосіб 

підходу до транспортного засобу (з боку водії або з боку пасажира). Оглянути 

салон транспортного засобу. За необхідності та з дотриманням заходів 

особистої безпеки запросити водія заглушити двигун та вийти із транспортного 

засобу. Опитування проводити позаду автомобіля. У разі нападу на дільничного 

застосувати заходи поліцейського примусу, з урахуванням обставин та 

відповідно до чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- розуміння схеми підходу до транспортного засобу та схеми огляду його 

салону; 

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №3.2. 

Ввідна інформація для дільничного: дільничний здійснює обхід 

дільниці.  

 

Ситуація: Біля під’їзду багатоповерхівки стоїть автомобіль в якому 

увімкнене світло та лунає музика. Двоє молодиків, які сидять в автівці активно 

щось шукають у жіночій сумочці. 

 

За командою інструктора з під’їзду виходить дівчина та заявляє, що 

молодики вкрали у неї сумку, поки перебували у неї вдома. 

 

Алгоритм дії: Оглянути місцевість, припарковані автомобілі. Рукою та 

голосом подати сигнал про зупинку транспортного засобу, за можливості 

вказати на місце зупинки. З урахуванням розташування транспортного засобу 

по відношенню до проїжджої частини, інших автомобілів тощо обрати спосіб 

підходу до транспортного засобу (з боку водія або з боку пасажира). Оглянути 

салон транспортного засобу. За необхідності та з дотриманням заходів 

особистої безпеки запросити водія заглушити двигун. Надати команду водію 

пред’явити відповідні документи та здійснити їх перевірку.  Опитати водія та 

пасажира. Після отримання заяви від потерпілої та впізнання сумки привести 

зброю у бойову готовність, надати команду: «вийняти ключі із замка 

запалення», «руки тримати на рулі та панелі приладів». З’ясувати у потерпілої 

чи повідомлялося про події за телефоном 102. Викликати допомогу. Після 

прибуття підмоги перейти до затримання та доставлення порушників до 

територіального органу поліції. У разі нападу на дільничного застосувати 

заходи поліцейського примусу, з урахуванням обставин та відповідно до 

чинного законодавства.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- розуміння схеми підходу до транспортного засобу та схеми огляду його 

салону; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №3.3. 

Ввідна інформація для дільничного: дільничний здійснює патрулювання 

паркової зони разом і членами громадського формування.  

 

Ситуація: Під час патрулювання дільничний побачив автомобіль, що 

рухається парковою пішохідною доріжкою. 

 

За командою інструктора до автомобіля підбігають обурені громадяни та 

починають бити по кузову авто ногами. 

 

Алгоритм дії: Оглянути місцевість. Рукою та голосом подати сигнал про 

зупинку транспортного засобу, за можливості вказати на місце зупинки. З 

урахуванням розташування транспортного засобу обрати спосіб підходу до 

транспортного засобу (з боку водія або з боку пасажира). Оглянути салон 

транспортного засобу. За необхідності та з дотриманням заходів особистої 

безпеки запросити водія заглушити двигун. Надати команду водію пред’явити 

відповідні документи та здійснити їх перевірку.  Опитати водія та пасажирів (за 

наявності). Після з’ясування факту, що порушники не бажають підкорюватись 

вимогам, ескалації конфлікту – викликати підмогу. Після прибуття підмоги 

перейти до затримання та доставлення порушників до територіального органу 

поліції.  

При контакті з громадянами, що обурені рухом автомобіля парком 

наказати громадянам відійти на безпечну відстань (встановлює дільничний) та 

попередити громадян про відповідальність й необхідність дотримання 

публічного порядку й публічної безпеки. У разі, з’ясування факту, що останні 

не бажають підкорюватись вимогам – викликати підмогу. Розташувати членів 

громадського формування згідно концепції «Контакт / Прикриття», де роль 

«Контакту» відіграє дільничний. 

У разі нападу на дільничного або членів громадського формування, 

останні застосовують заходи поліцейського примусу, з урахуванням обставин 

та відповідно до чинного законодавства. 

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- розуміння схеми підходу до транспортного засобу та схеми огляду його 

салону; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №3.4. 

Ввідна інформація для дільничного: дільничний здійснює обхід 

території мікрорайону.  

 

Ситуація: Здійснюючи обхід території мікрорайону дільничний побачив 

автомобіль із номерами іншої області, який стояв у дворі однієї з 

багатоповерхівок. При цьому задні дверцята з боку водія були відчинені. 

 

За командою інструктора до дільничного підбігає обурений громадянин та 

заявляє, що дільничний намагається проникнути до його автомобіля. 

 

Алгоритм дії: Оглянути місцевість. Оглянути салон транспортного засобу. 

Здійснити перевірку транспортного засобу за обліками Національної поліції. 

Опитати жителів найближчого під’їзду. У разі виявлення слідів злочину 

викликати СОГ, до приїзду СОГ забезпечувати непорушність місця події. 

У разі виявлення водія - надати йому команду пред’явити відповідні 

документи та здійснити їх перевірку. Опитати водія. У разі нападу на 

дільничного застосувати заходи поліцейського примусу, з урахуванням 

обставин та відповідно до чинного законодавства. 

 

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- розуміння схеми підходу до транспортного засобу та схеми огляду його 

салону; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №3.5. 

Ввідна інформація для дільничного: дільничний здійснює об’їзд 

території району.  
 

Ситуація: дільничний виявив на ґрунтовій дорозі між полями вантажний 

мікроавтобус з номерами іншої області та видимими пошкодженнями 

переднього бампера. Дільничний рукою надав команду водію зупинитися. 
 

За командою інструктора з салону мікроавтобуса виходять двоє 

невідомих та направляються до дільничного. 

 

Алгоритм дії: Оглянути місцевість. Рукою та голосом подати сигнал про 

зупинку транспортного засобу, за можливості вказати на місце зупинки. У разі 

невиконання команди здійснити переслідування. Здійснити перевірку 

транспортного засобу за обліками Національної поліції. Ще раз подати команду 

зупинитися за допомогою звукових та світлових пристроїв або гучномовця. У 

разі необхідності здійснити блокування мікроавтобуса транспортним засобом 

дільничного. З урахуванням розташування транспортного засобу обрати спосіб 

підходу до транспортного засобу (з боку водії або з боку пасажира). Оглянути 

салон транспортного засобу. За необхідності та з дотриманням заходів 

особистої безпеки вимагати від водія заглушити двигун. Надати команду водію 

пред’явити відповідні документи та здійснити їх перевірку.  Опитати водія та 

пасажирів (за наявності). Після з’ясування факту, що порушники не бажають 

підкорюватись вимогам, ескалації конфлікту – викликати підмогу. Після 

прибуття підмоги перейти до затримання та доставлення порушників до 

територіального органу поліції.  

При контакті з громадянами, що обурені фактом зупинки наказати 

останнім відійти на безпечну відстань (встановлює дільничний) та попередити 

громадян про відповідальність й необхідність дотримання публічного порядку 

й публічної безпеки. У разі, з’ясування факту, що останні не бажають 

підкорюватись вимогам – викликати підмогу.  

У разі нападу на дільничного застосувати заходи поліцейського примусу 

з урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства. 

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати та тримати психологічний контроль ситуації; 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати громадян та застосування 

принципу «пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- розуміння схеми підходу до транспортного засобу та схеми огляду його 

салону; 

- рішучість та відповідність застосування превентивних поліцейських 

заходів, заходів поліцейського примусу; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

профілактики чи припинення правопорушення. 
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Сценарій №4.1. 

Ввідна інформація для дільничного: виклик за фактом участі у 

спонтанному мирному зібранні місцевого жителя, що відомий дільничному. 

 

Ситуація: перебуваючи на дільниці разом із двома членами громадського 

формування з ОГП дільничний отримав інформацію, що біля будівлі районної 

державної адміністрації розпочався пікет однієї особи (проживає на території 

дільниці) підтриманий членами її родини (1-2 особи) щодо захисту її прав у 

житлово-комунальній сфері.  

 

За командою інструктора пікетувальники здійснюють спробу проникнути 

до адміністративної будівлі, намагаються нанести удари плакатами, особистими 

речами та дверима поліцейському та членам громадського формування. 

 

Алгоритм дії: при контакті наказати громадянам відійти від вхідних 

дверей та звільнити вільний прохід до державної адміністрації. Розташувати 

членів громадського формування згідно концепції «Контакт / Прикриття», де 

роль «Контакту» відіграє дільничний. «Прикриття» забезпечує розосередження 

оточуючих, у т.ч. членів родини нападника, застосовує спецзасоби. 

«Контактуючий» застосовує спецзасоби після відповідного попередження, а 

також попереджує оточуючих про відповідальність за порушення 

встановленого порядку проведення мирних зібрань та необхідність дотримання 

публічного порядку й публічної безпеки під час спілкування з представниками 

районної державної адміністрації та правоохоронцями. Після одягання на 

порушника кайданок та прибуття підмоги – забезпечити його доставлення до 

територіального органу поліції.  

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати і тримати психологічний контроль ситуації, 

фізичний контроль правопорушника (нападаючого); 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати оточуючих громадян щодо 

невтручання у роботу поліції, застосування принципу «пропозиції варіантів» 

розвитку подій;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- рішучість та відповідність переходу від самооборони до заходів 

поліцейського примусу із подальшим переходом до застосування превентивних 

поліцейських заходів; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

забезпечення особистої безпеки, профілактики чи припинення 

правопорушення. 
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Сценарій №4.2. 

Ввідна інформація для дільничного: з метою розкриття тяжкого злочину 

дільничний разом із оперативним працівником проводять поквартирний обхід у 

будинках навколо місця пригоди. 

 

Ситуація: після проходу вхідних дверей під’їзду дільничний, який йшов 

першим, побачив невідомого, що із ножем у руках рухався у бік поліцейських. 

 

За командою інструктора громадянин ховає руки за спину та продовжує 

рух. 

 

Алгоритм дії: Оглянути під’їзд, визначити відстань до громадянина, 

можливі перешкоди, укриття. За можливості розташуватися згідно концепції 

«Контакт / Прикриття», де роль «Контакту» відіграє дільничний. При контакті 

наказати громадянину зупинитися або відійти на безпечну відстань (встановлює 

дільничний) та кинути ніж. Здійснити демонстрацію та приведення у готовність 

зброї. За можливості розірвати дистанцію із відходом на вулицю у бік руки в 

якій тримається ніж. За неможливості відійти (розірвати дистанцію) понизити 

рівень (тактичне падіння). За можливості не дати замкнути двері 

(забарикадуватися). Після зупинення громадянина та після того як він викинув 

ніж наказати йому розвернутися і спиною наближатися до поліцейських 

орієнтуючись на голосові команди. В останньому дверному отворі наказати 

опуститися на коліна та одягнути кайданки. Здійснити поверхневу перевірку та 

опитування. Після прибуття підмоги забезпечити доставлення затриманого до 

територіального органу поліції. 

 

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати і тримати психологічний контроль ситуації, 

фізичний контроль правопорушника (нападаючого); 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати порушника щодо принципу 

«пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- рішучість та відповідність переходу від самооборони до заходів 

поліцейського примусу із подальшим переходом до застосування превентивних 

поліцейських заходів; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

забезпечення особистої безпеки, профілактики чи припинення 

правопорушення. 
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Сценарій №4.3. 

Ввідна інформація для дільничного: вилучення зберігання зброї в її 

власника за рішенням суду 

 

Ситуація: Дільничний разом із працівником дозвільної системи 

здійснював вилучення мисливської зброї. Хазяїн мисливської рушниці 

повідомив що вона у шафі у вітальні та запропонував йому забрати її особисто. 

Коли дільничний із вилученою рушницею вийшов з квартири на сходовий 

майданчик та почав спускатися сходами з квартири вибіг хазяїн рушниці та 

здійснив спробу вихопити цю рушницю з рук поліцейського. 
 

За командою інструктора з квартири на шум вибігає дружина власника 

зброї та намагається завадити чоловіку 

 

Алгоритм дії: При виході з квартири розташуватися згідно концепції 

«Контакт / Прикриття», де роль «Контакту» відіграє працівник дозвільної 

системи. При контакті встановити безпечну відстань (встановлює дільничний), 

подати команду громадянину зупинитися та відійти на безпечну відстань 

(встановлює дільничний). Здійснити демонстрацію та приведення у готовність 

зброї. У разі продовження нападу на поліцейських за можливості розірвати 

дистанцію. За неможливості відійти (розірвати дистанцію) понизити рівень 

(тактичне падіння). Після зупинення громадянина наказати йому розвернутися і 

спиною наближатися до поліцейських орієнтуючись на голосові команди. Коли 

громадянин досягне сходового майданчику - наказати йому опуститися на 

коліна та перейти до одягання кайданок. Здійснити поверхневу перевірку та 

опитування. Після прибуття підмоги забезпечити доставлення затриманого до 

територіального органу поліції. 

 

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати і тримати психологічний контроль ситуації, 

фізичний контроль правопорушника (нападаючого); 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати порушника щодо принципу 

«пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- розуміння концепції «Контакту / Прикриття», вміння побудувати 

(перебудувати) схему «Контакту / Прикриття», у т.ч. з урахуванням отриманої 

допомоги (підмоги); 

- рішучість та відповідність переходу від самооборони до заходів 

поліцейського примусу із подальшим переходом до застосування превентивних 

поліцейських заходів; 

- дільничний не приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

забезпечення особистої безпеки, профілактики чи припинення 

правопорушення. 
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Сценарій №4.4. 

Ввідна інформація для дільничного: виклик на сімейний конфлікт 

 

Ситуація: під час вирішення сімейного конфлікту дружина схопила 

кухонний ніж та намагалася вдарити ним свого чоловіка, щодо якого у цей час 

здійснювалася поверхнева перевірка. 
 

За командою інструктора чоловік намагається нанести удари руками у 

відповідь 

 

Алгоритм дії: У квартирі розвести конфліктуючих по різних кімнатах. 

При контакті встановити безпечну відстань (встановлює дільничний), подати 

команду жінці зупинитися, кинути ніж та відійти на безпечну відстань 

(встановлює дільничний). Здійснити демонстрацію та приведення у готовність 

зброї.  

У разі нападу на дільничного застосувати заходи поліцейського примусу з 

урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства. 

 

Увага при оцінці дій звертається на наступні аспекти: 

- здатність отримувати і тримати психологічний контроль ситуації, 

фізичний контроль правопорушника (нападаючого); 

- здатність тримати власний емоційний контроль; 

- оперування правовою базою;  

- навички спілкування, вміння переконувати порушника щодо принципу 

«пропозиції варіантів» розвитку подій;  

- рішучість та відповідність переходу від самооборони до заходів 

поліцейського примусу із подальшим переходом до застосування превентивних 

поліцейських заходів; 

- дільничний приймає рішення по ситуації, вживає необхідних заходів 

забезпечення особистої безпеки, профілактики чи припинення 

правопорушення. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 46, 58, 113, 126, 127, 129, 144, 130, 196, 253, 626, 391, 392, 566, 627] 
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ІІ.  ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

І. Професійно-теоретична підготовка 
 

Дисципліна 1.1. Організаційно-правові засади в діяльності 

дільничного офіцера поліції 
 

ТЕМА 1.1.1. Організаційно-правові засади діяльності дільничного 

офіцера поліції 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів  

загальних вимог закону України «Про Національну поліцію», Положення про 

службу дільничних офіцерів поліції в системі Національної поліції. 

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 

«Про Національну поліцію» та Положення про службу дільничних офіцерів 

поліції в системі Національної поліції, вміло застосовувати отримані слухачами 

знання в практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Нормативні акти, що регламентують діяльність дільничного офіцера 

поліції. 

2. Повноваження дільничного офіцера поліції. 

3. Принципи діяльності дільничного офіцера поліції. 

 

Практична робота 

Розв’язання ситуативних завдань. 

Методичні вказівки щодо проведення. 

1. Слухачі утворюють 5 підгруп. 

2. Кожній підгрупи інструктором надається номер практичного 

завдання, яке знаходиться в навчальних матеріалах. 

3. Підгрупа вивчає загальний для усієї навчальної групи текст ситуації 

та відповідні правові норми. На підставі аналізу ситуації кожна підгрупа 

виконує передбачене для неї завдання.  
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Час виконання : до 5 хвилин. 

4. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій 

поліцейського, який документує правопорушення.   

Час виконання : до 5 хвилин (2 хвилини на підгрупу). 

5. В процесі обговорення інструктор має можливість ставити уточнюючі 

питання, вказувати на допущені помилки. 

6. В кінці практичної частини заняття інструктор: 

 узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки, 

допущені при кваліфікації правопорушення; 

 роз'яснює домашнє завдання.  

 

Ситуація 1. 

Громадянин Козак В. 1992 року народження дізнавшись про конкурсний 

відбір в поліцію на посаду дільничного офіцера поліції зареєструвався для 

участі у випробуваннях. У зв’язку з тим, що гр. Козак перебував 250 днів (на 

заробітках) протягом календарного року за межами країни, йому було 

відмовлено у прийнятті на службу в поліцію.  

Питання :  

1. Які вимоги до поліцейських? 

2. Умови прийому на службу в поліцію?  

3. Дайте визначення постійного місця перебування? 

 

Ситуація 2. 

Під час виборчого процесу до Верховної Ради України поліцейський 

Костюк та Довгий забезпечували публічну безпеку та порядок на одній із 

дільниці. В день виборів, до зазначених поліцейських які перебували на службі, 

звернулися представники ЗМІ з коментарем щодо кандидатів-лідерів у 

депутати. Поліцейський Костюк висловив свою прихильність до кандидата Т. 

та переконував журналістів у доброчесності кандидата та його партії. 

Питання :  

1. Які вимоги ЗУ Про Національну поліцію з питань умови задачі? 

2. Чи дозволяється поліцейським висловлювати особисте ставлення до 

діяльності політичних партій та їх кандидатів? 

3. Які наслідки для поліцейського Костюка в зазначеній ситуації? 

 

Ситуація 3. 

Відповідно до Закону України «Про національну поліцію» визначте 

основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з 

поліцією. 

 

Ситуація 4. 

Визначте вимоги до однострою поліцейських. Охарактеризуйте «Правила 

носіння та норми належності однострою поліцейських».  

Визначте умови та порядок використання спеціальних звань, відзнак, 

однострою і службового посвідчення поліцейського. 
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Яка відповідальність настає за незаконне використання спеціальних 

звань, відзнак, однострою і службового посвідчення поліцейського. 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття служби дільничних офіцерів поліції. 

2. Завдання та функції служби дільничних офіцерів поліції. 

3. Повноваження дільничного офіцера поліції. 

4. Нормативні акти, що регламентують діяльність ДОП. 

5. Принципи діяльності ДОП. 

6. Основні категорії, що визначають зміст діяльності дільничного 

офіцера поліції. 

 

Література: 

[1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 115, 135, 137, 

145, 146, 167, 170, 173, 171, 172, 263, 264, 260] 

 

 

ТЕМА 1.1.2 Організаційно-правові засади діяльності дільничного 

офіцера поліції 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів 

вимог закону України «Про Національну поліцію», Положення про службу 

ДОП в структурі НП. 

Виховна мета: сформувати знання, розуміння вимог закону України 

«Про Національну поліцію» та Положення про службу ДОП в структурі НП, 

вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності, мовлення, пам’ять. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: тексти нормативних документів, схеми, таблиці. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративна діяльність, адміністративне 

право, права і свободи людини і громадянина, міжнародне право, захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у 

сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Основні категорії, що визначають зміст діяльності дільничного 

офіцера поліції. 

2. Поняття, завдання та функції служби дільничних офіцерів поліції. 
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Контрольні питання: 

1. Поняття служби дільничних офіцерів поліції. 

2. Завдання та функції служби дільничних офіцерів поліції. 

3. Повноваження дільничного офіцера поліції. 

4. Нормативні акти, що регламентують діяльність ДОП. 

5. Принципи діяльності ДОП. 

6. Основні категорії, що визначають зміст діяльності дільничного 

офіцера поліції. 

 

Література: 

[1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 31, 46, 58, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 84, 115, 135, 137, 

145, 146, 167, 170, 173, 171, 172, 263, 264, 260] 

 

 

Дисципліна 1.2. Діяльність дільничного офіцера поліції при 

застосуванні норм КУпАП 

 
ТЕМА 1.2.1. Діяльність та повноваження дільничного офіцера поліції 

в провадженні в справах про адміністративні правопорушення 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

діяльність і повноваження дільничного офіцера поліції в провадженні в справах 

про адміністративні правопорушення. 

Виховна мета: сформувати вміння аналізувати юридичний склад 

адміністративного правопорушення, навички його кваліфікації 

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Завдання поліцейського, у тому числі дільничного офіцера, у 

провадженнях у справах про адміністративні правопорушення. 
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2. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 

Адміністративна відповідальність як один з основних видів юридичної 

відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальності. Механізм 

реагування на адміністративні правопорушення. 

3. Особливості реагування дільничного офіцера на адміністративні 

правопорушення. Обставини, які виключають адміністративну 

відповідальність. 

4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Гр. Куліш  розклала на газоні біля продуктового ринку молочні продукти. 

На зауваження ДОП не реагувала, продовжуючи торгівлю. Поліцейський склав 

протокол про адміністративне правопорушення та вилучив продукти. 

 

Ситуація 2 

Гр. Кравець розпивав пиво на лавці в Меморіальному сквері на лавці. На 

зауваження поліції пояснив, що пиво не відноситься до алкогольних напоїв і 

продовжував його вживати. Поліцейські провели огляд особи на стан сп’яніння 

із застосуванням технічного приладу «Алкотестер 2». 

 

Ситуація 3 

Гр. Мокаїв облаяв нецензурною лайкою і вдарив гр. Королькова за те, що 

той в стані алкогольного сп’яніння намагався затримати друга і затягнути його 

в придорожнє кафе  випити 100 грам за зустріч. Поліцейські застосували  

фізичну силу і затримали гр. Мокаїва.  В суді гр. Мокаїв пояснив, що діяв в 

стані необхідної оборони, тому не підлягає відповідальності. 

 

Ситуація 4 

Охоронець супермаркету виявив особу, яка  вчинила крадіжку пляшки 

пива. Викликав поліцію і вказав на правопорушника, який стояв біля виходу з 

магазину і  відкривав пляшку пива. Поліцейські, які прибули по виклику,  

затримали його та вимагали показати документи особи. Правопорушник 

відмовився, сказав, що поліція не має права перевіряти в нього документи. 

 

Ситуація 5 

Громадяни будинку № 15 по вул. Незалежності звернулися до ДОП із 

проханням вигнати із під’їзду неповнолітніх осіб, які постійно вживають 

наркотики. На місці події ДОП побачив розкидані шприци. А через деякий час 
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з’явився гр. Нуденко, в кишенях якого знаходились предмети, подібні на 

шприци. ДОП здійснив поверхневу перевірку.  

 

Ситуація 6 

ДОП виявив гр. Снуркова, який намагався знищити рекламний банер 

однієї з політичних партій по вул. Шевченка з криками : «Навіщо я за вас 

голосував!» та нецензурною лайкою. Поліцейський затримав правопорушника 

та звернувся до перехожих, які стали свідками цього правопорушення, з 

проханням надати інформацію. 

 

Завдання до всіх ситуацій:  

1. Проаналізувати фабулу завдання. 

2. Підготувати відповіді на питання : 

 Яке правопорушення вчинене особою? 

 Чи є підстави для притягнення особи до відповідальності? 

 Які поліцейські заходи застосовано ?(визначте вид) 

 Чи були підстави застосування поліцейських заходів? 

 Дати характеристику суб’єктивної сторони правопорушення. 

 Які ознаки об’єктивної сторони є обов’язковими для кваліфікації 

правопорушення? 

 Визначте нормативні, фактичні та документальні підстави 

адміністративної відповідальності за це правопорушення. 

 

Контрольні питання : 
1. Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення. 

2. Види складів адміністративних правопорушень. 

3. Підстави адміністративної відповідальності. 

4. Ознаки адміністративної відповідальності. 

5. Механізм реагування ДОП на адміністративні правопорушення. 

6. Поліцейські заходи, що застосовуються ДОП. 

7. Вимоги до поліцейського заходу. 

8. Види поліцейських заходів. 

9. Підстави застосування заходів забезпечення провадження. 

10. Особливості реагування ДОП на адміністративні правопорушення. 

 
Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 255, 262, 267, 318, 322, 427, 428, 430, 482, 507] 
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ТЕМА 1.2.2. Поліцейські заходи в діяльності дільничного офіцера 

поліції та заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

поліцейські заходи в діяльності дільничного офіцера поліції та заходи 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Виховна мета: сформувати навички кваліфікації адміністративного 

правопорушення, обрання правильного алгоритму дій ДОП в конкретній 

ситуації щодо застосування поліцейських заходів та способу документування 

правопорушення  

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Загальна характеристика провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Види та стадії провадження у справі про адміністративні 

правопорушення. 

2. Терміни притягнення особи до адміністративної відповідальності та 

накладання адміністративного стягнення. Обставини, що пом’якшують або 

обтяжують адміністративну відповідальність. Докази в справі про 

адміністративне правопорушення. 

3. Суб’єкти адміністративної відповідальності. 

4. Дії дільничного офіцера при затриманні особи за вчинення 

адміністративного діяння. Особливості взаємодії дільничного офіцера з 

іноземцями та особами без громадянства 
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Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План практичного заняття: 
Розв’язання ситуативних завдань. 

  

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Гр. Федченко у літній день стояв біля фонтану в центрі міста і плював у 

фонтан. На зауваження жінок, які гуляли з дітьми біля фонтану, відповідав 

нецензурною лайкою. Одна з жінок побачила дільничного офіцера поліції і 

звернулась за допомогою. 

 

Ситуація 2 

ДОП побачив, що гр. Малишко розкладає молочні продукти на тротуарі. 

На вимогу поліцейського жінка відповіла, що все життя торгує, і забереться 

геть, як тільки продасть товар. 

 

Ситуація 3 

Під час прийому громадян до дільничного офіцера поліції звернулись 

жителі одного з будинків на території його обслуговування із заявою покарати 

гр. Шкірянко за те, що він виготовляє самогон і сморід стоїть на весь будинок.  

Окрім того, до нього ходять різні пияки, яких завжди полон під’їзд. 

 

Ситуація 4 

ДОП побачив жінку, яка сиділа на вулиці і палила. На вимогу припинити 

правопорушення, жінка зауважила, що вона все життя палить на вулиці, а 

поліцейський не знає законодавства.  

 

Ситуація 5 

Гр. Скріпничук присів у сквері на лавці, дістав бутерброди, чвертку, 

одноразові стаканчики і запропонував другу  пом’янути його жінку. Після 

першого стакану їх побачив ДОП. На вимогу поліцейського припинити, 

чоловіки відмовились допити пляшку вдома, бо там забороняють діти,  і 

зауважили, що у поліцейського немає совісті. 

 

Ситуація 6 

ДОП отримав заяву на гр. Бутенко, який за адресою свого проживання у 

багатоквартирному будинку у нічний час вмикав гучну музику і на зауваження 

сусідів не реагував.  

 

Ситуація 7 

Дільничним офіцером поліції було виявлено осіб, які на паркінгу 

розважального центру голосно кричали, штовхалися, нецензурно лаялися, 

чіплялися до громадян. Окремі з них були в стані алкогольного сп’яніння. На 

зауваження поліції не реагували. ДОП викликав наряд поліції. 
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При цьому, учасники конфлікту :  

гр. Маріков віком 21 рік розпивав пиво 

гр. Вакуленко 19 років нецензурно лаявся 

та Петрушак 25 років голосно співав 

гр. Равлюк 17 років, гр. Пикуляк 13 років, гр. Петренко 14 років 

агресивно реагували на законну вимогу поліцейського припинити 

правопорушення 

 

Завдання до вищевказаних ситуацій:  

1. Проаналізувати фабулу задачі. 

2. Визначити: 

 Чи є в діях осіб склад правопорушення (кваліфікувати за статтю 

КУпАП та відповідною частиною статті)? 

 Спосіб документування (звичайний, спрощений). Обґрунтувати 

обраний спосіб нормами КУпАП. 

 Які процесуальні документи складає ДОП? 

 Які поліцейські заходи ДОП уповноважений застосувати у ситуації? 

 Які заходи забезпечення провадження ДОП  уповноважений 

застосувати у ситуації? 

 Які заходи забезпечення провадження поліцейські уповноважені 

застосувати щодо конкретних осіб? (ситуація 7). 

 

Контрольні питання : 
1. Поняття та ознаки провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Завданнями провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

3. Стадії провадження у справі про адміністративне правопорушення.  

4. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності. 

5. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення. 

6. Обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення. 

7. Види провадження у справі про адміністративні правопорушення. 

8. Поняття та види адміністративних стягнень. 

9. Особливості відповідальності осіб віком від 16 до 18. 

10. Дотримання прав та свобод особи при здійсненні провадження у 

справі про адміністративне правопорушення. 

11. Строки адміністративного затримання 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 233, 234, 245, 267, 318, 322, 425, 426, 430, 429, 482] 
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ТЕМА 1.2.3. Види процесуальних документів в діяльності 

дільничного офіцера поліції 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

види процесуальних документів в діяльності дільничного офіцера поліції 

Виховна мета: сформувати навички документування правопорушення, 

складання протоколу про адміністративне правопорушення 

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: бланк протоколу про адміністративне правопорушення 

(додається); друковане видання Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; кольорові кулькові ручки для внесення правок в процесуальні 

документи. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Види процесуальних документів у провадженні в справах про 

адміністративне правопорушення в діяльності дільничного офіцера поліції. 

2. Підстави та порядок складання протоколу про адміністративне 

правопорушення. Матеріали, які додаються до протоколу про адміністративне 

правопорушення.  

3. Зміст, види постанов у справах про адміністративне правопорушення 

та порядок їх винесення. Порядок складання постанови про закриття справи 

про адміністративне правопорушення. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Складання та обговорення процесуальних документів, зокрема, рапорт 

про доставлення особи. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 

 

Слухачі презентують рапорт про доставлення особи. 

Група спільно з викладачем аналізує складені документи, при цьому 

слухачі визначають, чи відображено в рапорті поліцейського : 
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- дату, місце, спосіб вчинення адміністративного правопорушення; 

- відомості про особу правопорушника; 

- стан психічного та фізичного здоров’я, в якому знаходилась особа під 

час доставлення : наявність синців, подряпин, ран та інших ушкоджень за 

результатами поверхневої перевірки; скарг на самопочуття; чи надавалась 

невідкладна медична допомога ( лікарем якої бригади швидкої допомоги);  

- чи були застосовані до особи, яка доставлена, інші превентивні 

поліцейські заходи, які обмежують певні права і свободи людини і 

застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень ( ст. 30 Закону України «Про 

Національну поліцію» ): перевірка документів особи; опитування особи; 

поверхневий огляд речей і транспортного засобу; зупинення транспортного 

засобу та ін.; 

- чи були застосовані до особи, яка доставлена, заходи поліцейського 

примусу: фізичний вплив (сила); застосування спеціальних засобів; 

застосування вогнепальної зброї ( чи була і яка була заподіяна шкода внаслідок 

застосування). 

- як поводив себе правопорушник під час доставлення; 

- місце та час, куди доставлено особу для складання протоколу. 

 

Після обговорення в групі складених документів тренер пропонує усім 

слухачам внести правки в складені рапорти про доставлення особи. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

1 вересня 2016 р. 0 17 год. по вул. Городоцькій м. Львова гр. Косаренко 

Іван Петрович (15.07.1985 р.н., проживає м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 

71, кв. 15; працює майстром Львівської майстерні шоколаду на вул. Сербській, 

3; 08.03.2015 р накладено штраф за ч.1 ст. 178 КУпАП протокол Сихівського 

відділу поліції ГУНП у Львівській обл. АПН№ 15789) в стані алкогольного 

сп’яніння, чіплявся до перехожих, вимагав купити в нього коробку шоколадних 

цукерок, на їх відмову обзивав нецензурною лайкою. В решті металевою 

палицею, на яку опирався під час ходи, розбив вітрину продуктового магазину 

ТОВ «ГАЛИЧ» за адресою вул. Городоцька, 3 (директор магазину Козел А.П.). 

На вимогу дільничного офіцера поліції, гр. Косаренко правопорушення 

не припинив, внаслідок чого до нього було застосовано фізичну силу, 

затримано та доставлено до міського відділу поліції; проведено особистий 

огляд, речей, що були при ньому. 

Понятими були залучені: 

гр. Максимів Семен Тарасович, 1978 р.н., прож. м. Львів вул. Городоцька 

4 кв. 17.; 

гр. Петрикіна Тетяна Петрівна, 1967 р.н., прож. м. Львів 

вул. Листопадова 74 кв. 5. 
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Завдання:  

1. Викладач роз’яснює групі завдання та порядок складання 

протоколу про адміністративне правопорушення на гр. Косаренка І.П. 

відповідно до фабули задачі по статті 173 КУпАП. 

2. На підставі фабули задачі та роз’яснень викладача слухачі 

заповнюють бланк протоколу про адміністративне правопорушення. 

3. Відбирання пояснення у осіб: 

– у гр. Косаренка І.П. (правопорушника); 

– у гр. Вакуленка Максиміва С.Т. (свідка); 

– у гр. Петрикіної Т.П. (свідка); 

– у гр. Козела А.П (потерпілого). 

 

Контрольні питання : 

1. Класифікація процесуальних документів. 

2. Вимоги, що висуваються до процесуальних документів, складаються 

поліцейськими. 

3. Підстави та порядок складання протоколу про адміністративне 

правопорушення.  

4. Уповноважені особи, які мають право складати протокол про 

адміністративне правопорушення. 

5. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

6. Особливості заповнення бланку протоколу про адміністративне 

правопорушення. 

7. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не 

складається. 

8. Види постанов у справах про адміністративне правопорушення та 

порядок їх винесення поліцейськими.  

9. Порядок набрання чинності постановою у справах про 

адміністративні правопорушення. 

10. Порядок складання постанови про закриття справи про 

адміністративне правопорушення. 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 255, 262, 267, 318, 322, 427, 428, 430, 482, 507, 555] 
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ТЕМА 1.2.4. Особливості розгляду дільничним офіцером поліції 

справ про адміністративне правопорушення 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття –2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

особливостей розгляду дільничним офіцером поліції справ про адміністративне 

правопорушення 

Виховна мета: відпрацювати алгоритм дій ДОП у провадженні у по 

справі про адміністративне правопорушення 

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Надсилання протоколу про адміністративне правопорушення органу 

(посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке 

правопорушення.  

2. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. 

3. Оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення 

та її перегляд.  
 

План практичного заняття : 
Розв’язання ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

 24 серпня 2016 року о 20 год. 15 хв. ДОП виявив гр. Кузьменка, який 

розпивав горілку, сидячи на паркані у парку Слави. На вимогу дільничного 

офіцера поліції припинити розпивання спиртних напоїв в громадському місці 

не реагував, пояснюючи свої дії тим, що хотів пом’янути сусіда, що помер.  
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Ситуація 2 

25 серпня 2016 року о 19 год. 50 хв. до ДОП звернулися жінки,які 

скаржилися на гр. Кузенка, який курив сигарети «Прима», сидячи на сходах 

біля фонтану по вул. Незалежності.  На зауваження жінок не пускати дим на 

дітей, послав їх разом з дітьми на дитячі площадки. На вимогу поліцейського 

припинити правопорушення, не реагував, заявив, що має 18 років і тому має 

повне право палити. 

 

Ситуація 3 
До дільничного офіцера поліції звернулися громадяни багатоквартирного 

будинку 47 по вул. Чорновола, із проханням притягнути до відповідальності 

сусіда, гр. Бутенка,  який 27 серпня 2016 року за адресою свого проживання по 

вул. Чорновола 47 кв. 15  о 1 год. ночі ввімкнув гучну музику і на зауваження 

сусідів не реагував.  Під час документування правопорушення, гр. Бутенко 

оспорював факт вчинення ним правопорушення і скаржився на сусідів, які не 

дають йому нормально жити. 

 

Ситуація 4 
Під час прийому громадян до дільничного офіцера поліції звернулись 

жителі одного з будинків по вул. Незалежності, що знаходиться на території 

його обслуговування, із заявою покарати гр. Шкірянко за те, що він виготовляє 

самогон і сморід стоїть на весь будинок. Окрім того, до нього ходять різні 

пияки, яких завжди полон під’їзд. 

Під час документування правопорушення, гр. Шкірянко пояснив, що 

виготовляє самогон для самолікування і нікому його не продає, тому ніякого 

правопорушення не вчиняє. 

 

Завдання до вищевказаних ситуацій:  

Скласти протокол про адміністративне правопорушення, на підставі 

статті 258 КУпАП, оскільки правопорушник оспорював винесену постанову в 

кожній із вищевказаних ситуативних завдань. 

Розробити алгоритм дій ДОП по документуванню правопорушення на 

підставі загального алгоритму, прописаного в темі 4. 

 

Контрольні питання : 
1. Система органів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

2. Справи, які мають право розглядати поліцейські та виносити 

постанови. 

3. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

4. Докази у справах про адміністративні правопорушення. 

5. Строки розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

6. Порядок оскарження постанови в справах про адміністративні 

правопорушення. 
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7. Строки оскарження постанови в справах про адміністративні 

правопорушення. 

8. Загальний алгоритм дій поліцейського по документуванню 

адміністративного правопорушення. 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 255, 262, 267, 318, 322, 427, 428, 430, 482, 507, 555] 

 

 

ТЕМА 1.2.5. Особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень, які межують зі злочинами (статті 44, 51, 173, 185, 187 

КУпАП) 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які межують зі 

злочинами (статті 44, 51, 173, 185, 187 КУпАП). 

Виховна мета: удосконалити навички кваліфікації адміністративних 

правопорушень, обрання правильного алгоритму дій ДОП в конкретній ситуації 

та способу документування правопорушення  

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 

1. Адміністративна відповідальність за незаконне виробництво, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 

психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. Адміністративна 

відповідальність за дрібне викрадення чужого майна. Адміністративна 

відповідальність за дрібне хуліганство. 
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2. Адміністративна відповідальність за злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. 

Адміністративна відповідальність за порушення правил адміністративного 

нагляду. 

3. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів за вказаними 

адміністративними правопорушеннями. 
 

План практичного заняття: 
Розв’язання ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

До дільничного офіцера поліції звернулися громадяни багатоповерхового 

будинку з проханням заспокоїти сусідів, які у недільний ранок голосно 

сваряться на подвір’ї. Під час опитування було встановлено, що гр. Максимів 

звинувачує сусіда гр. Руденка у викраденні в неї з сумки, яку вона залишила на 

лавці біля під’їзду, грошей в сумі 85 грн. Сусіди підтвердили, що бачили, як гр. 

Руденко брав сумку в руки, поки гр. Максимів вернулась до дому за 

годинником. 

В результаті поверхневої перевірки, правопорушник витягнув з кишені 

дрібні гроші в сумі 85 грн., а також 1 таблетку трамадола по 0,25, яку 

добровільно віддав поліцейському.  

Завдання: 

Проаналізувати фабулу задачі та визначити: 

 Чи є в діях осіб склад правопорушення (кваліфікувати за статтю 

КУпАП та відповідною частиною статті)? 

 Обґрунтувати, до якого виду відповідальності особу слід притягнути. 

 Які діяння кваліфікуються як злісна непокора законному 

розпорядженню поліцейського? 

 Визначте алгоритм дій ДОП відповідно до фабули ситуації. 

 Які процесуальні документи складає ДОП? 

 Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення? 

 

Ситуація 2 

На вимогу поліцейського припинити нецензурну лайку в публічному 

місці та образливе чіпляння до громадян, гр. К заявив, що йому байдуже те, як 

усі сприймуть його поведінку, навіть поліція, обізвав поліцейського 

нецензурними словами та намагався схопити його жетон зі словами: «Дай 

поносити!» 

Припинити протиправні дії громадянин відмовився, документів при собі 

немав, пройти до відділу поліції для документування правопорушення 

відмовився. 
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Завдання: 

Відповідно до фабули задачі скласти протоколи про адміністративні 

правопорушення.  

 

Ситуація 3 

Під час обходу території адміністративної дільниці ДОП виявив 

адмінпіднаглядного гр. Крапівницького, який розпивав спиртні напої в 

Шашличній о 23 год. 30 хв. в міському парку відпочинку. На зауваження 

поліцейського про порушення ним встановлених судом обмежень, 

правопорушник штовхнув ДОПа і з криком :«Залиште мене усі в спокою! Я вже 

відбув покарання!», - побіг в глибину парку. 

Завдання: 

Відповідно до фабули задачі скласти протокол про адміністративне 

правопорушення за статтею 187 КУпАП.  

 

Контрольні питання : 
1. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 44 КУпАП. 

2. Яким нормативно-правовим актом визначено Перелік наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів? 

3. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 51 КУпАП 

4. Яким документом встановлюється вартість викраденого майна? 

5. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 173 КУпАП 

6. Особливості документування дрібного хуліганства за ст. 173 КУпАП. 

7. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 185 КУпАП 

8. Відмежовувати поняття активної поведінки при опорі від такої ж 

поведінки при злісній непокорі. 

9. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 187 КУпАП. 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 255, 262, 267, 318, 322, 427, 428, 430, 482, 507] 

 

 

ТЕМА 1.2.6. Особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень у сфері торгівлі та господарської діяльності (статті 155, 

156, 154, 160, 164 КУпАП) 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері торгівлі та 

господарської діяльності (статті 155, 156, 159, 160, 164 КУпАП). 
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Виховна мета: удосконалити навички кваліфікації адміністративних 

правопорушень, обрання правильного алгоритму дій ДОП в конкретній ситуації 

та способу документування правопорушення.  

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю. Порушення правил торгівлі пивом, 

алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. 

Порушення правил торгівлі з рук у невстановлених місцях. Порушення правил 

торгівлі на ринках. Порушення порядку провадження господарської діяльності. 

2. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів за вказаними 

адміністративними правопорушеннями. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
Розв’язання ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Біля торгівельного кіоску «Свіже м’ясо» ДОП став свідком конфлікту між 

продавцем м’ясних продуктів та покупцем. Підприємець Залецький відмовився 

надати споживачу будь-яку інформацію про походження товару, тільки 

стверджував, що для всіх м’ясо свіже, і тільки у гр. Курикіної виникли питання. 

Продавець також відмовився надавати документи, якими підтверджуються 

якість та ціна товару. 

Завдання: 

Проаналізувати фабулу задачі та визначити: 

 Чи є в діях осіб склад правопорушення (кваліфікувати за статтю 

КУпАП та відповідною частиною статті)? 

 Які діяння складають об’єктивну сторону правопорушення відповідно 

до кожної частини статті? 
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 В яких місцях роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), 

алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами 

заборонена? 

 В яких місцях роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), 

алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами 

дозволяється? 

 За якою частиною статті яка особа буде нести відповідальність за продаж 

пляшки пива неповнолітньому? 

 За якою частиною статті яка особа буде нести відповідальність за продаж 

пляшки горілки без акцизної марки? 
 За якою частиною статті яка особа буде нести відповідальність за продаж 

сигарет у пачках на привокзальній площі з рук? 

 Які підстави для притягнення особи до відповідальності за ч.4 ст. 156 

КУпАП? 

 За які протиправні діяння за ст. 156 може бути притягнута  до 

відповідальності неповнолітня особа?  

 Яким органом розглядається справа відповідно до кожної частини 

статті?Строки розгляду? 

 Визначте алгоритм дій ДОП відповідно до фабули ситуації. 

 Які процесуальні документи складає ДОП? 

 Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення? 

 

Контрольні питання : 
1. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 155 КУпАП. 

2. Яким нормативно-правовим актом визначено загальний порядок 

здійснення торгівельної діяльності в Україні ? 

3. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 156 КУпАП 

4. Адміністративна відповідальність неповнолітньої особи за статтею 

156 КУпАП. 

5. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 159 КУпАП 

6. Яким нормативно-правовим актом визначено Правила торгівлі на 

ринках 

7. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 160 КУпАП 

8. Де законом дозволено здійснювати роздрібну торгівлю? 

9. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 164 КУпАП. 

10. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 255, 262, 267, 318, 322, 427, 428, 430, 482, 507] 
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ТЕМА 1.2.7. Особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень, які пов’язані з обігом та застосуванням зброї, засобів 

самооборони, електрошокових пристроїв, спеціальних засобів, піротехнічних 

засобів (статті 174, 190, 191, 192, 195, 195-2, 195-3, 195-4, 195-6 КУпАП) 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які пов’язані з 

обігом та застосуванням зброї, засобів самооборони, електрошокових 

пристроїв, спеціальних засобів, піротехнічних засобів (статті 174, 190, 191, 192, 

195, 195-2, 195-3, 195-4, 195-6 КУпАП) 

Виховна мета: удосконалити навички кваліфікації адміністративних 

правопорушень, обрання правильного алгоритму дій ДОП в конкретній ситуації 

та способу документування правопорушення.  

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами 

спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних 

засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових 

речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які 

поширюється дозвільна система. 

2. Порушення правил стрільби з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, у населених пунктах і не відведених для цього місцях або з 

порушенням установленого порядку. Порушення громадянами порядку 

придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї. Відповідальність за порушення громадянами 

правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної 

чи пневматичної зброї і бойових припасів. Порушення громадянами строків 
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реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і правил узяття її на облік. Порушення працівниками підприємств, 

установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної 

чи пневматичної зброї та бойових припасів. 

3. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку 

газових пістолетів і револьверів та патронів до них. Порушення правил 

застосування спеціальних засобів самооборони. Порушення порядку 

виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і 

спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами. 

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та 

використання піротехнічних засобів. 

4. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів за вказаними 

адміністративними правопорушеннями. 
 

План практичного заняття: 
Розв’язання ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

26 липня 2016 року о 13.40 гр. К придбав у магазині пневматичний 

газобалонний пістолет А-101, в паспорті якого було зазначено, що він має 

калібр понад 4,8 мм та швидкість польоту кулі до 200 метрів за секунду. 

З метою його випробування К. наступного дня поїхав до Гідропарку. Там 

він знайшов місце, де не було відпочиваючих і здійснив 20 пострілів з 

пістолета. В цей момент на постріли звернув увагу дільничний офіцер поліції. 

Гр. К. був доставлений до відділення поліції, де було . Було складено протокол 

про адміністративне правопорушення за ст. 174 КУпАП, а пістолет було 

вилучено. 

Завдання: 

Проаналізувати фабулу задачі та визначити: 

 Чи є в діях особи склад правопорушення (кваліфікувати за статтею 

КУпАП та відповідною частиною статті)? 

 Які діяння складають об’єктивну сторону правопорушення? 

 Назвіть предмет вчинення правопорушення. 

 Які місця законом відводяться для стрільби? 

 Чи є підстави для конфіскації зброї? 

 Яким органом розглядається справа?Строки розгляду? 

 Визначте алгоритм дій ДОП відповідно до фабули ситуації. 

 Які процесуальні документи складає ДОП? 

 Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення? 
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Ситуація 2 

16 жовтня 2016 року о 20.30 год. дільничний офіцер поліції здійснював 

перевірку правил зберігання зброї за місцем проживання гр. Федченко В.П., під 

час якої було виявлено порушення строків реєстрації зброї на 1 місяць. Гр. 

Федченко пояснив, що хворів і не мав можливості прийти в поліцію і 

перереєструвати зброю. 

Завдання: 

Проаналізувати фабулу задачі та визначити: 

 Чи є в діях особи склад правопорушення (кваліфікувати за статтею 

КУпАП та відповідною частиною статті)? 

 Які діяння складають об’єктивну сторону правопорушення 

відповідно до кожної частини статті? 

 Протягом якого терміну з дня придбання зброї громадяни мають 

зареєструвати зброю? 

 Яким органом розглядається справа відповідно до кожної частини 

статті?Строки розгляду? 

 Чи може ДОП звільнити від відповідальності гр. Федченка? 

 Визначте алгоритм дій ДОП відповідно до фабули ситуації. 

 Які процесуальні документи складає ДОП? 

 Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП 

мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення? 

 

Контрольні питання : 

1. Порядок перевірки дотримання вимог дозвільної системи органів 

внутрішніх справ. 

2. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 174 КУпАП 

3. Яким вимогам повинна відповідати мисливська зброя? 

4. Що належить до об’єктів дозвільної системи? 

5. На яку зброю не поширюється юрисдикція статті 174 КУпАП?  

6. Які дозволи надаються у сфері дозвільної системи МВС? 

7. Вимоги щодо забезпечення схоронності вогнепальної зброї та бойових 

припасів до неї. 

8. Чи дозволено громадянам носити із собою звичайний ніж з метою 

самозахисту? 

9. Особливості продажу побутових піротехнічних виробів. 

10. Застосування побутових піротехнічних виробів 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 255, 262, 267, 318, 322, 427, 428, 430, 482, 507] 
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ТЕМА 1.2.8. Особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень, які пов’язані з дотриманням правил благоустрою або 

посягають на громадський порядок (статті 154, 175-1, 176, 177, 178, 180-1, 

182 КУпАП) 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 4 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які пов’язані з 

дотриманням правил благоустрою або посягають на громадський порядок 

(статті 154, 175-1, 176, 177, 178, 180-1, 182 КУпАП) 

Виховна мета: удосконалити навички кваліфікації адміністративних 

правопорушень, обрання правильного алгоритму дій ДОП в конкретній ситуації 

та способу документування правопорушення. 

Розвивальна мета: розвити навики самостійного відпрацювання 

матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок 

критичного оцінювання правових джерел; уміння аргументувати свою думку, 

вести коректну дискусію тощо. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: адміністративне право, адміністративний 

процес, конституційне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Порушення правил тримання собак та котів. Відповідальність за 

куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Відповідальність за 

порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться 

діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. 

Відповідальність за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його 

виготовлення. Відповідальність за придбання самогону та інших міцних 

спиртних напоїв домашнього виготовлення. Відповідальність за розпивання 

пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або 

поява у громадських місцях у п’яному вигляді. 

2. Відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу 

шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. 

3. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів за вказаними 

адміністративними правопорушеннями. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
Розв’язання ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

28 серпня 2016 року о 13.40 у м. Львові ДОП виявив на вул. Кривоноса, 1 

у м. Львові біля входу в навчальний заклад студента 17 років, який в перерві 

між іспитами курив сигарети. На зауваження поліцейського, студент пояснив, 

що він сам юрист, і тому курить у не забороненому місцевою владою 

громадському місці біля урни і не вважає, що вчинив правопорушення.  

Свідками правопорушення стали двоє перехожих. 

 

Ситуація 2 

16 серпня 2016 року о 20.30 год. звернулися громадяни, що очікували на 

зупинці маршрутний автобус із проханням вплинути на гр. Конюхова, який 

палив прямо в обличчя жінок, на прохання відійти від них з сигаретою, чоловік 

обізвав їх та закурив навмисно другу сигарету. 

 

Ситуація 3 

26 серпня 2016 року до 23.30 год. ДОП спільно з працівниками сектору 

молодіжної превенції та оперативниками здійснювали відпрацювання нічних 

розважальних закладів міста. В одному з них були виявлені неповнолітні: 

Лоскутенко та Гаврилків 2001 року народження. 

На питання ДОП, що роблять діти без супроводу дорослих у закладі, його 

директор пояснив, що вони залізли у вікно в туалеті на 1 поверсі,тому минули 

охоронців на вході в приміщення. 

 

Ситуація 4 

Ввечері, о 21 годині 14 липня 2016 року ДОП під час обходу дільниці 

став свідком того, як гр-ку Шпак облаяла собака породи ротвейлер, яка 

зірвалася з повідка і кинулася на неї. Жінці стало погано з серцем, перехожі 

викликали швидку допомогу.  

Під час вигулу собаку супроводжувала її господарка гр. Шпитько, яка не 

очікувала такої агресії від собаки. 
 

Завдання до вищевказаних ситуацій:  

 проаналізувати фабулу задачі  

 документувати адміністративне правопорушення відповідно до 

повноважень ДОП 

 

Контрольні питання : 

1. Яким нормативно-правовим актом визначені Правила утримання 

домашніх тварин? 

2. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 154 КУпАП 

3. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 175-1 КУпАП 
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4. Алгоритм дій ДОП під час документування адміністративних 

правопорушень за статтями 176,177 та 178 КУпАП. 

5. Алгоритм дій дільничних офіцерів поліції під час документування 

адміністративних правопорушень за статтею 182 КУпАП. 

6. Які напої вважаться слабоалкогольними? 

7. Які напої домашнього вироблення вважаються міцними?  

8. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 180-1 КУпАП 

9. Особливості кваліфікації правопорушення за статтею 182 КУпАП 

 

Література: 

[1, 5, 14, 21, 29, 233, 234, 245, 267, 318, 322, 425, 426, 430, 429, 482] 

 

 

Дисципліна 1.3. Методика розслідування окремих кримінальних 

правопорушень 
 

ТЕМА 1.3.1. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров’я особи за відсутності кваліфікуючих ознак 

(ч. 1 ст. 115 КК (у частині розшуку безвісті зниклих дітей), ч. 1 ст. 122, 

ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129 КК) 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

методику розслідування; вироблення навичок конструювання слідчих версій, 

планування й прийняття рішення про проведення комплексу необхідних 

слідчих (розшукових) та інших дій під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

Виховна мета: виховувати у здобувачів спостережливість, активність, 

взаєморозуміння під час розслідування кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. 

Розвивальна мета: розвити теоретичні та практичні знання щодо 

організації розслідування злочинів та здібності у здійсненні організації 

діяльності підрозділу, що уповноважений проводити профілактику 

правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, ноутбук. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина, кримінологія, оперативно-розшукова 

діяльність. 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття, завдання та система криміналістичної методики. 

2. Поняття та елементи криміналістичної характеристики. 

3. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. 

4. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи та відповідний алгоритм 

початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і розшукових заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
12-річний К. не прийшов ввечері додому. Занепокоєні батьки вказали, що 

вранці він з групою підлітків поїхав на автобусі до школи, що знаходилася у 

сусідньому селі за 8 км. Встановлено, що ця група підлітків, прийшовши до 

школи, на великій перерві пішла гуляти до лісового озера неподалік біля школи. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
 

Ситуація 2 
Під час сварки між двома сусідами про межу їх ділянок  

гр-н А. штовхнув рукою гр-на Б., який від поштовху впав на землю. Гр-н Б. 

відразу пішов подавати заяву про своє побиття до поліції, а також звернувся у 

поліклініку зі скаргами на постійні болі у голові, запаморочення й нудоту. Такі 

скарги гр-н Б. висловлював лікарю на 3, 7, 12 та 15 дні свого перебування на 

лікарняному. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
 

Ситуація 3 

Гр-н Г. в стані сп’яніння, бажаючи розважитися і налякати трьох рибалок, 

які займались риболовлею з протилежного берега річки, кинув у їхній бік 

камінь, який влучив у одного з рибалок. У результаті рибалка Ю. був 

доставлений до лікарні з попереднім діагнозом «перелом спинки носа». У 

лікарні діагноз повністю підтвердився. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
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Ситуація 4 

Сусіди помітили, що гр-н Ш., який має незначні психічні розлади 

здоров’я, дуже знервується, коли проходить повз присадибної ділянки свого 

односельця Т. На запитання Ш. розповів, що Л. його безпричинно 

систематично принижує, б’є його, тягає за волосся, завдаючи фізичного болю. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 5: 
Коли журналіст Т. у темний час доби повертався додому, до нього біля 

будинку підійшли четверо молодих людей кремезної зовнішності і зажадали від 

нього відмовитися від подальшого журналістського розслідування щодо 

високопосадовця одного з міністерств. При цьому молоді люди тримали у 

руках предмети, схожі на пістолет та кастет, і пообіцяли, що це не остання 

зустріч з Т., якщо той не відмовиться від своїх намірів. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Поняття криміналістичної методики. 

2. Завдання криміналістичної методики. 

3. Структура криміналістичної методики. 

4. Поняття та елементи криміналістичної характеристики. 

5. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. 

6. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

7. Типові слідчі ситуації в кримінальних провадженнях за фактом 

учинення кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

8. Організація початкового етапу їх розслідування відповідно до типових 

слідчих ситуацій. 

9. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій: огляд 

місця події, освідування, допит потерпілого та свідків. 

10. Призначення криміналістичних та інших видів судових експертиз. 

11. Планування та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

обшуку, допиту підозрюваного, одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, слідчого експерименту. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459] 
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ТЕМА 1.3.2. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за відсутності 

кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ст. 155, ст. 156 КК України) 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити теоретичні та практичні знання щодо 

організації розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи та здібності у здійсненні організації 

діяльності підрозділу, що уповноважений проводити профілактику 

правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, ноутбук. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина, кримінологія, оперативно-розшукова 

діяльність. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

2. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи та 

відповідний алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і 

розшукових заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Гр-н Л. в стані сп’яніння у себе на квартирі намагався вступити в 

статевий зв’язок з гр-кою В., при цьому погрожував їй вбивством, душив, після 

чого розпочав з нею статевий акт, але намір свій не зміг здійснити до кінця, 

оскільки на крик В., яка чинила опір, в двері почали стукати сусіди. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 

Гр-н С. познайомився з гр-кою М. і запросив її до себе в гості. Після 

спільного вживання спиртних напоїв С. раптово наніс М. декілька ударів рукою 

по голові, після чого з погрозою кухонного ножа задовольнив статеву 

пристрасть неприроднім способом. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 3 

Гр-н П., їдучи по шосе на легковій автомашині, посадив в салон свою 

знайому 13-річну Н., обіцяючи довести її до місця проживання. По дорозі він 

звернув в лісопосадку і за взаємною згодою вступив з Н. у статевий зв’язок. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 4 

Діти 5-ти років почали скаржитися своїм батькам, що коли вони виходять 

гуляти у двір свого дитсадка, чоловік з першого поверху неодноразово ставав 

на підвіконня і демонстрував їм свої статеві органи, після чого у вазон з 

квітами, що стояв на підвіконні, зі слів дітей, щось капало. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 5 

16-річна Таня після кіно познайомилася з молодим хлопцем, що назвався 

Олександром. По дорозі, коли вони перейшли залізничний переїзд, Олександр 

повалив її на землю, затискав рот, щоб не кричала, а потім, стиснувши рукою 

горло, погрожував убити, якщо буде пручатися. Вона злякалася, тому опору 

йому не чинила. Після зґвалтування Олександр провів її додому і пішов. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
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Контрольні питання: 

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

3. Особливості внесення відомостей до ЄРДР за фактом учинення 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

4. Організація початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

5. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

6. Форми використання спеціальних знань під час розслідування 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

7. Специфіка розслідування кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності, пов’язані з вчиненням статевих 

зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

8. Особливості проведення огляду місця події та освідування, допит 

потерпілого, встановлення свідків та їх допит.  

9. Планування та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

обшуку, допиту підозрюваного, одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, слідчого експерименту. 

10. Встановлення під час розслідування причин і умов, що призвели до 

вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи за відсутності кваліфікуючих ознак. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459, 653, 661] 
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ТЕМА 1.3.3. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку за відсутності кваліфікуючих ознак 

(ч. 1 ст. 296 КК України) 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування кримінальних правопорушень проти громадського 

порядку. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити теоретичні та практичні знання щодо 

організації розслідування кримінальних правопорушень проти громадського 

порядку та здібності у здійсненні організації діяльності підрозділу, що 

уповноважений проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, ноутбук. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина, кримінологія, оперативно-розшукова 

діяльність. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку. 

2. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти громадського порядку та відповідний алгоритм 

початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і розшукових заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

22 серпня 2012 р. до чергової частини Солом’янського УП ГУНП в 

м. Києві по телефону надійшло повідомлення від коменданта гуртожитку №1 

Політехнічного інституту, про те, що в гуртожиток увірвалася група молодиків 

в кількості приблизно 20 осіб, та вчинили побиття іноземних студентів, після 

чого втекли. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 

Після прибуття на місце події члени СОГ встановили 14 іноземних 

студентів, які постраждали від нападу хуліганів. Вони пояснили, що вже 

протягом двох тижнів угруповання з місцевої молоді погрожує їм, декілька 

разів нападали на них біля гуртожитку та били. Хулігани висловлювали 

погрози на їх адресу, і запевняли, що не відстануть, аж доки ті, не поїдуть з 

України. Все це супроводжувалось образами  та побиттям руками, ногами, та 

металевими прутами і ланцюгами. Ватажок і деякі його прибічники 

демонстративно глумилися в кімнатах іноземців. Приїхали вони до гуртожитку 

на 4 легкових авто. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 3 

Слідчий отримав оперативну інформацію, про членів молодіжної групи, 

яка причетна до вчинення хуліганських дій у гуртожитку. Члени групи 

мешкають в м. Києві в житловому масиві „Оболонь”, постійно збираються в 

вечірній час у лісосмузі на березі Дніпра, дехто з них може мати вогнепальну і 

холодну зброю. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 4 

Гр-н М., озброївшись металевою трубою, опівночі в стані сп’яніння почав 

бігати по коридору поверху, де проживав, стукав ногами і руками в двері п’яти 

квартир, бив трубою дверні стекла на сходових майданчиках. На зауваження 

мешканців, що виглядали з квартир, відповідав нецензурною лайкою, 

погрожував розправою. Через 20 хв. гр-н М. був затриманий нарядом поліції. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
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Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика хуліганства кримінального 

правопорушення проти громадського порядку. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

кримінальних правопорушень кримінальних проти громадського порядку. 

3. Типові слідчі ситуації та відповідний алгоритм початкових слідчих 

(розшукових) дій, організаційних і розшукових заходів. 

4. Типові слідчі версії при розслідуванні кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку за відсутності кваліфікуючих ознак. 

5. Форми використання спеціальних знань під час розслідування 

кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

6. Застосування техніко-криміналістичних засобів під час розслідування 

хуліганства. 

7. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів на початковому етапі розслідування хуліганства. 

8. Планування і проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, допиту підозрюваного та 

ін. 

9. Взаємодія дільничних офіцерів поліції і оперативних підрозділів під 

час розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

10. Встановлення під час розслідування причин і умов, що призвели до 

вчинення кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459, 653, 661] 

 

 

ТЕМА 1.3.4. Методика розслідування крадіжок за відсутності 

кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України) 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування крадіжок. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити теоретичні та практичні знання щодо 

організації розслідування крадіжок та здібності у здійсненні організації 

діяльності підрозділу, що уповноважений проводити профілактику 

правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, ноутбук. 
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Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина, кримінологія, оперативно-розшукова 

діяльність. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Початковий етап розслідування крадіжок. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування крадіжок. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень крадіжок за відсутності кваліфікуючих ознак та відповідний 

алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і розшукових 

заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

03.01.2017 о 8 годині гр-н К. вийшов з під’їзду та, підійшовши до 

власного автомобілю «Шкода», помітив що ліве переднє скло в автомобілі 

вибите, на асфальті поруч з автомобілем знаходились осколки скла. Оглянувши 

автомобіль гр-н К. виявив відсутність автомагнітоли «Панасонік» та шкіряної 

барсетки чорного кольору, в якій знаходились гроші в сумі 2000 гривень та 

документи. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 
02.05.2016 о 15 годині гр-н Д. перебуваючи на своєму робочому місці в 

офісному приміщенні № 4 «Укртрансбанку» виявив відсутність шкіряного 

портфелю в кому знаходились особисті речі, гроші в сумі 2000 гривень та 

документи. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
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Ситуація 3 

07.02.2014 о 18 годині 30 хвилин до Оболонського УП м. Києва звернувся 

гр-н О. з інформацією про те, що приблизно о 18 годині він повертався з роботи 

додому в маршрутному таксі № 13 і виявив відсутність гаманця в якому 

знаходились грошові кошти в сумі 5000 гривень.  

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 4 
10.01.2014 до районного відділу поліції звернулась гр-ка Петрусь Г.В. з 

інформацією про те, що в період з 20.12.2013 по 10.01.2014 вона перебувала на 

відпочинку за кордоном. Повернувшись до власного приватного будинку 

виявила відсутність особистого майна, а саме: грошових коштів в сумі 950000 

гривень та 120000 доларів США, виробів із золота з дорогоцінним камінням на 

загальну суму 190000 доларів США, старовинного японського самурайського 

меча «Таті» ХІ століття, вартістю понад 200000 доларів США, шкірних виробів 

та виробів із хутра на загальну суму приблизно 800000 доларів США. Також  

гр-ка Петрусь Г.В. повідомила, що вхід до будинку може здійснюватися через 

парадні або запасні двері, які на момент її приїзду були замкнені та видимих 

пошкоджень не мали. Вінка будинку обладнані захисними решітками, які також 

не пошкоджені. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

крадіжок. 

3. Типові слідчі ситуації під час розслідування крадіжок і відповідний 

алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних та розшукових 

заходів. 

4. Організація діяльності слідчо-оперативної групи «по гарячих слідах».  

5. Специфіка взаємодії дільничного з іншими підрозділами поліції у 

встановленні та розшуку викраденого майна.  

6. Особливості використання криміналістичних обліків, банків даних та 

автоматизованих інформаційно-пошукових систем у встановленні та розшуку 

злочинця і викраденого майна.  

7. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації у 

встановленні та розшуку злочинця і викраденого майна.  

8. Типові версії та планування подальшого етапу розслідування крадіжок 

на основі результатів початкових слідчих (розшукових) дій і розшукових 

заходів. 
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9. Застосування техніко-криміналістичних засобів і використання 

спеціальних знань під час розслідування крадіжок. 

10. Подальші слідчі (розшукові) дії: освідування і допит підозрюваного, 

обшук, слідчий експеримент, призначення криміналістичних експертиз та їх 

роль у встановленні і доведенні обставин кримінального правопорушення. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459, 653, 661] 

 

 

ТЕМА 1.3.5. Методика розслідування грабежів за відсутності 

кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 186 КК України) 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування грабежів. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності у здійсненні організації діяльності 

підрозділу, що уповноважений проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика грабежів. 

2. Початковий етап розслідування грабежів. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування грабежів. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування грабежів та 

відповідний алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і 

розшукових заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Гр-н Н. зірвав з гр-ки П. срібний ланцюжок вартістю 200 грн., який здав у 

ломбард, а гроші витратив на власні потреби. Будучи затриманим, він пояснив, 

що мав намір повернути ланцюжок гр-ці П., маючи бажання познайомитися з 

нею і вважаючи, що вона після події шукатиме з ним зустрічі. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 
У великому супермаркеті до неповнолітнього К. підійшов громадянин 

кавказької зовнішності і під погрозою застосування насильства, що не є 

небезпечним для здоров’я потерпілого, забрав у нього 60 грн. У цей же день 

грабіжник був затриманий, своєї провини не заперечував, назвав себе гр-ном 

А., але ці відомості ніякими документами і свідками не підтверджувалися. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 3 
Гр-ка О. поверталась від подруги ввечері додому і проходячи лісопаркову 

зону, розташовану неподалік житлового масиву до неї підбігли двоє молодих 

чоловіків. Один з них, який був одягнений у червону куртку і знаходився 

праворуч від неї, різко штовхнув її на землю і в цей час вихопив сумку. Після 

цього зазначені чоловіки швидко побігли в протилежний від житлового масиву 

бік. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика грабежів. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

грабежів. 

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування грабежів та 

відповідний алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і 

розшукових заходів. 

4. Організація діяльності слідчо-оперативної групи «по гарячих слідах». 

5. Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) 

дій: огляду, допиту свідків, потерпілих, пред’явлення для впізнання та ін. 

6. Призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях про 

грабежі. 

7. Слідчі версії та планування подальшого етапу розслідування грабежів. 
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8. Планування і проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

слідчого експерименту, допиту підозрюваного та ін. 

9. Специфіка взаємодії дільничного з іншими підрозділами поліції у 

встановленні та розшуку викраденого майна. 

10. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації 

для встановлення та розшуку злочинця і викраденого майна. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459] 

 

 

ТЕМА 1.3.6. Методика розслідування шахрайства та заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності 

кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 190, ст. 192 КК України) 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності у здійсненні організації діяльності 

підрозділу, що уповноважений проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика шахрайства та заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

2. Початковий етап розслідування шахрайства та заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства та 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою та 

відповідний алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і 

розшукових заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Гр-ка Ж. під розписки позичила у багатьох своїх знайомих велику суму 

грошей, яку витратила на купівлю двох плазмових телевізорів собі та сину. На 

постійні нагадування відповідала, що борги поверне, однак не зазначала 

конкретного часу. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 
Гр-н Л. за оголошенням придбав та переоформив на себе автомобіль БМВ 

2010 року випуску. Однак у ході його експлуатації встановлено, що 

транспортний засіб було випущено ще у 2005 році, а/м побував у аварії та мав 

пошкодження, про які продавець йому не розповідав. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 3 
До відділу Національної поліції звернувся гр. С. із заявою про те, що його 

обманув невідомий чоловік під час продажу 10 000 доларів США, – замість 

грошей йому вручив «грошову ляльку». За описаними ознаками зовнішності 

методом «словесного портрета» був затриманий гр. Б., якого впізнав 

потерпілий. Затриманий все заперечує. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика шахрайства та заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою. 

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства та 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою та 
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відповідний алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і 

розшукових заходів. 

4. Організація діяльності слідчо-оперативної групи «по гарячих слідах». 

5. Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) 

дій: огляду, допиту свідків, потерпілих, пред’явлення для впізнання та ін. 

6. Призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях про 

шахрайство та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою. 

7. Слідчі версії та планування подальшого етапу розслідування 

шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою. 

8. Планування і проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

слідчого експерименту, допиту підозрюваного та ін. 

9. Специфіка взаємодії дільничного з іншими підрозділами поліції у 

встановленні та розшуку викраденого майна. 

10. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації 

для встановлення та розшуку злочинця і викраденого майна. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459] 

 

 

ТЕМА 1.3.7. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту за відсутності 

кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 289 КК України) 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності у здійсненні організації діяльності 

підрозділу, що уповноважений проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина. 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

2. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту та відповідний 

алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і розшукових 

заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Рухаючись зі швидкістю 70 км/год у межах міста, водій помітив за 100 м 

від себе на тротуарі, біля проїзної частини хлопчика дошкільного віку. Коли до 

нього залишалося 15 м, хлопчик зненацька з’явився на дорозі і попав під колеса 

автомобіля. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 
Збивши жінку на пішохідному переході у світлий час доби, водій 

призупинився, вийшов з машини і підійшов до постраждалої, де його і 

побачили свідки. Після цього він сів у автомобіль і зник з місця події. Свідки 

побачили фрагмент номерного знаку: АА 35 2 (а далі 3 чи 8), останніх літер 

вони не запам’ятали. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 3 
Вночі на трасі за містом у першій полосі трьохполосного руху було 

травмовано чоловіка, при якому не виявлено жодних документів. При огляді 

місця події встановлено два сліди гальмування від правого та лівого коліс по 21 

метру кожний, залишки фарного скла і відокремлену металеву букву А. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 
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Ситуація 4 

Гр-ка Ш. припаркувала свій автомобіль на майданчику біля великого 

супермаркету, закрила його на сигналізацію, а сама пішла у магазин. Йдучи від 

машини, вона помітила молодого чоловіка, прикмети якого запам’ятала, який 

стояв біля її машини і весь час розмовляв по телефону. Коли вона через 

20 хвилин вийшла з магазину, виявила зникнення свого автомобіля, на місці 

якого вже стояла зовсім інша машина. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 5 

Гр-н Т. зупинився перед пішохідним переходом на червоне світло 

світлофора і у дзеркало помітив, що з автомобіля, який зупинився за ним, 

вийшли два чоловіка у спортивному одязі, та побігли до нього. Він заблокував 

двері, але один з чоловіків розбив скло і відкрив двері, а другий взяв його за 

одяг і наказав вийти з машини. Після цього нападники на автомобілі 

потерпілого зникли з місця події. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Контрольні питання: 

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту та відповідний 

алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і розшукових 

заходів. 

4. Особливості огляду місця події та вилучення доказів у кримінальних 

провадженнях про кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

5. Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) 

дій: освідування, допиту свідків та ін. 

6. Призначення судових експертиз та місця їх проведення у 

кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту. 
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7. Слідчі версії та планування подальшого етапу розслідування 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

8. Планування і проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, допиту підозрюваного та ін. 

9. Встановлення під час розслідування причин і умов, що призвели до 

вчинення кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту, а також ужиття заходів щодо їх попередження. 

10. Взаємодія дільничних офіцерів поліції і оперативних підрозділів під 

час розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459] 

 

 

ТЕМА 1.3.8. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК 

України) 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності у здійсненні організації діяльності 

підрозділу, що уповноважений проводити профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, судова медицина. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

2. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та відповідний алгоритм початкових слідчих 

(розшукових) дій, організаційних і розшукових заходів. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

У гр-на М. було вилучено пакет, у якому знаходилося 350 г макової 

соломки. Під час вилучення затриманий весь час повторював, що пакет йому 

дав наочно знайомий Б. для передачі наочно знайомому Ш., а що було у пакеті, 

йому невідомо. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 2 
Під час перевірки дотримання умов домашнього арешту гр-ном В. за 

місцем його проживання дільничний офіцер звернув увагу, що на столі лежала 

розпочата пачка амфетаміну. На його запитання В. відповів, що ці ліки він 

вільно придбав у аптеці за рекомендацію свого лікуючого лікаря. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 3 
У купе потягу «Київ-Миколаїв», де їхали 4 раніше незнайомі між собою 

чоловіка, сталася гучна сварка, у зв’язку з чим на станції Цвіткове їм було 

запропоновано пройти до відділку поліції. Чоловіки взяли свої речі, але одна 

сумка залишилася у багажному відділенні купе, по відношенню до якої кожен 

пояснив, що сумка йому не належить. Як було встановлено оглядом сумки, між 

особистих речей знаходився пакет зі 100 г речовини, схожої на коноплю. 
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Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 4 
На присадибній ділянці 70-річної гр-ки Я. дільничний офіцер помітив 

близько 15 кущів, схожих на коноплю. На його питання Я. відповіла, що не 

знає, що то за рослини, оскільки вони кожного року самонасіюються на одному 

і тому ж місці, а викопати їх у неї не вистачає сили. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Ситуація 5 
Гр-ка Р. на своїй ділянці висіяла мак і доглядала за ним с метою 

отримання зерен маку і використання їх у приготуванні домашніх страв. На 

запитання дільничного офіцера Р. відповіла, що не рахувала, скільки у неї росте 

стебел маку, посіяла вона їх виключно для власних потреб, а після збирання 

врожаю зерен маку коробочки і стебла маку вона спалювала. 

Завдання: Дайте оцінку ситуації, що склалася. Прийміть рішення 

відповідно до чинного законодавства. Визначте комплекс оптимальних дій 

ДОП, спрямованих на вирішення вказаної ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

3. Правові підстави та порядок виявлення, фіксації, вилучення та 

збереження наркотичних засобів. 

4. Проведення експрес-досліджень наркотичних засобів під час 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

5. Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) 

дій: огляду місця події, освідування, допиту підозрюваного і свідків, 

призначення експертиз та ін. 

6. Нові види експертних досліджень, що проводяться під час 

розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. 

7. Можливості використання під час розслідування криміналістичних 

обліків МВС, СБУ, інших правоохоронних органів України та Інтерполу. 

8. Слідчі версії та планування подальшого етапу розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
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9. Встановлення під час розслідування причин і умов, що призвели до 

вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також ужиття заходів 

щодо їх попередження. 

10. Взаємодія дільничних офіцерів поліції і оперативних підрозділів під час 

розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459] 

 

 

Дисципліна 1.4. Застосування дільничним офіцером поліції 

законодавства України щодо реагування на звернення громадян 
 

ТЕМА 1.4.1. Основні вимоги Законів України «Про звернення 

громадян», «Про статус народного депутата України» та інших, які 

регламентують порядок роботи зі зверненнями громадян 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

загальні положення нормативно-правових актів, які регулюють порядок 

реалізації громадянами права на звернення. 

Виховна мета: сформувати повагу до конституційного права 

громадянина на звернення, розуміння того, що знання строків та порядку 

розгляду звернень громадян – це запорука успіху практичної діяльності 

поліцейських та одна із основних умов зміцнення законності в діяльності 

поліції.  

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, 

сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до 

систематичного, планомірного засвоєння нової інформації. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: основи конституційного права, забезпечення 

прав і свобод людини, професійна етика, ефективна комунікація, взаємодія з 

населенням на засадах партнерства, організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції, документування в службовій діяльності, організаційно-

практичні засади в діяльності дільничного офіцера поліції, практикум 

організації роботи дільничного офіцера поліції на закріпленій дільниці 

обслуговування. 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Огляд законодавчих актів, які регулюють питання практичної 

реалізації громадянами права на звернення. 

2. Поняття та види звернень громадян.  

3. Вимоги, що висуваються до звернень громадян. 

4. Особливий порядок звернень посадових осіб органів державної влади. 

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного громадянина 

України на доступ до публічної інформації. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вимоги, яким мають відповідати звернення громадян. 

3. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є МВС 

України. 

4. Зразок бланку протоколу заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

5. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

На особистому прийомі громадян до керівника органу поліції Енського 

району звернулися громадяни Пупкін А.А. та Рибкін В.В. 

Під час розмови з Пупкіним А.А. керівник з’ясував, що 20.12.2015 

близько 11.30 до нього на подвір’я нібито в пошуках зниклої курки зайшов 

Рибкін В.В., який почав заглядати в сарай, ходив навкруги будинку. На вимогу 

господаря залишити подвір’я Рибкін В.В. відреагував агресивно, унаслідок чого 

між Пупкіним А.А. і Рибкіним В.В. на ґрунті раптово виниклих неприязних 

стосунків відбулася сварка, яка згодом переросла в обопільну бійку. У ході 

бійки Пупкін А.А. отримав від Рибкіна В.В. тілесні ушкодження. Після бійки 

Рибкін В.В. вийшов на вулицю і близько 10 хвилин ображав Пупкіни А.А. 

брутальною лайкою. Водночас під час бійки Рибкін В.В. пошкодив автомобіль 

Пупкіна А.А. „Опель-Астра”, д.н. АА 222-22 МІ.  

Під час розмови з Рибкіним В.В. керівник з’ясував, що 20.12.2015 близько 

11.30 зайшов на подвір’я Пупкіна А.А. і попросив дозволу пошукати зниклу 

курку, яка можливо перелетіла через паркан. Пупкін А.А. на прохання почав 

ображати Рибкіна В.В., вимагати покинути подвір’я, виштовхуючи Рибкіна 

В.В. руками. Коли Рибкін В.В. відштовхнув Пупкіна А.А., той вчепився в рукав 

його сорочки і потягнув на себе. Між ними почалася штовханина, під час якої і 

Рибкін В.В. і Пупкін А.А. падали на автомобіль, який належить Пупкіну А.А. 

який стояв на подвір’ї. Після цього Рибкін В.В. вийшов на вулицю, 

відповідаючи образами на образи Пупкіна А.А. 

Керівник органу поліції доручив двом працівникам поліції прийняти 

заяви від учасників конфлікту  
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Додаткова інформація: 

1. Відповідно до висновку експертного дослідження, проведеного 

фізичною особою-підприємцем, автомобілю "Опель-Астра" д.н. АА 222-22 МІ., 

який належить Пупкіну А.А., завдано значних пошкоджень, а саме: розбиті 

заднє скло та ліва задня фара, пошкоджено лакофарбове покриття на 

багажнику і задніх дверях, є вм’ятини на передніх дверях, подряпано ліву 

стойку між дверима. Матеріальний збиток, завданий вищезазначеними 

пошкодженнями, складає 42 111, 69 грн. 

2. Встановлено, що Пупкін А.А. проживає за адресою: вул. Енська, 33, 

с. Енське, Енський район, Енська область. У сусідньому будинку № 35 

проживає Рибкін В.В., з яким у Пупкіна А.А. упродовж тривалого часу склалися 

неприязні стосунки, унаслідок чого до Енського райвідділу неодноразово 

надходили звернення на неправомірні дії один одного. 

Завдання: 

Прийняти заяви від учасників конфлікту. 

 

Ситуація 2 

На особистому прийомі громадян до керівника органу поліції Енського 

району звернулися громадяни Волосюк А.Г. та Майков М.Г. 

Під час розмови з Волосюк А.Г. керівник з’ясував, що її сусід 

Майков М.Г. при самовільному встановленні земельної межі захопив частину її 

земельної ділянки, а також побудував на території свого домоволодіння гараж 

без відповідних документів органу архітектури та згоди Волосюк А.Г. як сусіда. 

Під час розмови з Майковим М.Г. керівник з’ясував, що у Майкова М.Г. з 

Волосюк А.Г., склалися неприязні стосунки, так, як остання безпідставно 

постійно скаржиться на Майкова М.Г. до різних державних установ. З Волосюк 

А.Г. Майков М.Г., за його словами, не спілкується вже протягом тривалого 

часу. Крім того, як він стверджує, сама Волосюк А.Г. за адресою: вул. 

Залізнична, 5, с. Енське, Енський район, Енська область, більше десяти років не 

проживає, мешкає у своєї рідної сестри Забудько М.В. (вул. Грушевського, 18, 

с. Енське), а за зазначеною вище адресою з’являється лише навесні та влітку 

для догляду за земельною ділянкою. 

Стосовно земельної межі між вказаними дворогосподарствами 

Майков М.Г. зазначив, що жодних документів, які підтверджують право 

власності на землю, ні в нього, ні в сусідки на даний час немає, а він лише 

подав заяву до Енської сільської ради, щоб узаконити право приватної 

власності на землю. 

Керівник органу поліції доручив двом працівникам поліції прийняти 

заяви від учасників конфлікту 

Завдання. 

Прийняти заяви від учасників конфлікту. 
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Контрольні питання: 
1. Що таке «звернення громадян»? 

2. Що таке «пропозиція (зауваження)»? 

3. Що таке «заява»? 

4. Що таке «клопотання»? 

5. Що таке «скарга»? 

6. Що таке «електронна петиція» 

7. Що таке «депутатський запит»? 

8. Що таке «депутатське звернення»? 

9. Що таке «публічна інформація»? 

10. Які є види публічної інформації? 
 

Література: 

[1, 33, 43, 46, 49, 51, 58, 79, 155, 115, 197, 132, 204, 205, 218, 219, 228, 229, 231] 
 

 

ТЕМА 1.4.2. Нормативно-правові акти, які регламентують роботу 

органів Національної поліції зі зверненнями громадян 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

загальні положення нормативно-правових актів, які регулюють роботу органів 

Національної поліції зі зверненнями громадян. 

Виховна мета: сформувати повагу до конституційного права громадянина 

на звернення, розуміння того, що знання строків та порядку розгляду звернень 

громадян – це запорука успіху практичної діяльності поліцейських та одна із 

основних умов зміцнення законності в діяльності поліції.  

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, 

сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до 

систематичного, планомірного засвоєння нової інформації. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: основи конституційного права, забезпечення 

прав і свобод людини, професійна етика, ефективна комунікація, взаємодія з 

населенням на засадах партнерства, організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції, документування в службовій діяльності, організаційно-

практичні засади в діяльності дільничного офіцера поліції, практикум 

організації роботи дільничного офіцера поліції на закріпленій дільниці 

обслуговування. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення
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План лекції (навчальні питання): 
1. Загальні положення нормативно-правових актів, які регламентують 

роботу органів Національної поліції зі зверненнями громадян. 

2. Порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.  

3. Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події. 

4. Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події. 

5. Контроль за додержанням порядку ведення єдиного обліку. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Пам’ятка щодо ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

3. Зразок Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події. 

4. Зразок Талону-корінця. 

5. Зразок Штампу реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події. 

6. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

На особистому прийомі громадян до керівника органу поліції Енського 

району звернулися громадяни Тарасенко І.В. та Резвий О.А. 

Під час розмови з Тарасенко І.В. керівник з’ясував, що в 1993 Тарасенко 

І.В. одружилася із Резвим О.А. Від спільного шлюбу в 1995 році у них 

народилась донька Резва Яна Олександрівна. В 1997 шлюб між Тарасенко І.В. 

та Резвим О.О. розірвано при цьому Енським міським судом прийнято рішення 

про сплату Резвим О.А. аліментів на користь Тарасенко І.В. на утримання 

неповнолітньої доньки Резвої Я.О. Резвий О.А. в свою чергу аліменти сплачує 

не систематично і має заборгованість, та не бажає її виплатити. 

Під час розмови з Резвим О.А. керівник з’ясував, що Резвий О.А. дійсно 

він сплачує аліменти на користь колишньої дружини Тарасенко (Цебрій) І.В. на 

утримання їх спільної неповнолітньої доньки Резвої Я.О. але в зв’язку з 

виниклим складним матеріальним становищем він немає можливості 

систематично сплачувати аліменти так як немає постійного місця роботи. 

Також Резвий О.А. вказав, що має відповідні квитанції про сплату 

заборгованості по аліментах, а також найближчим часом він збирається 

погасити заборгованість по аліментам повністю, від своїх обов’язків по 

утриманню дитини не відмовляється та кожного місяця сплачує гроші на 

утримання дитини, про що надав відповідні квитанції (від 01.06.2011 на 500 

гривень). Враховуючи що Тарасенко І.В. йому постійно погрожує фізичною 
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розправою невідомими громадянами, наважився написати заяву до органу 

поліції. 

Керівник органу поліції доручив двом працівникам поліції прийняти 

заяви від учасників конфлікту 

Завдання. 

Прийняти заяви від учасників конфлікту. 

 

Контрольні питання: 
1. Які елементи включає в себе робота зі зверненнями громадян? 

2. Що є джерелом інформації про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події? 

3. Що таке «єдиний облік»? 

4. Що таке «прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події»? 

5. Що таке «реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події»? 

6. Який порядок реєстрації анонімних листів? 

7. Яка інформація реєструється в журналі ЄО? 

8. Які повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події вважається приховуванням від єдиного обліку? 

9. На кого покладається організація роботи з контролю за додержанням 

порядку ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення? 

10. Хто здійснює контроль за дотриманням законності при веденні 

журналу єдиного обліку? 

 

Література: 

[1, 33, 43, 46, 49, 51, 58, 79, 155, 115, 197, 132, 204, 205, 218, 219, 228, 229, 231] 

 

 

ТЕМА 1.4.3. Порядок роботи зі зверненнями громадян і організація їх 

особистого прийому. 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

порядок роботи зі зверненнями громадян і організацію їх особистого прийому в 

органах Національної поліції. 

Виховна мета: сформувати повагу до конституційного права 

громадянина на звернення, розуміння того, що знання строків та порядку 

розгляду звернень громадян – це запорука успіху практичної діяльності 

поліцейських та одна із основних умов зміцнення законності в діяльності 

поліції.  
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Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, 

сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до 

систематичного, планомірного засвоєння нової інформації. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: основи конституційного права, забезпечення 

прав і свобод людини, професійна етика, ефективна комунікація, взаємодія з 

населенням на засадах партнерства, організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції, документування в службовій діяльності, організаційно-

практичні засади в діяльності дільничного офіцера поліції, практикум 

організації роботи дільничного офіцера поліції на закріпленій дільниці 

обслуговування. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Загальні правила роботи зі зверненнями громадян в органах 

Національної поліції. 

2. Приймання і первинний розгляд звернень громадян. 

3. Діловодство за зверненнями громадян.  

4. Особливості розгляду звернень громадян, взятих на контроль. 

5. Особистий прийом громадян. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Порядок реєстрації звернень громадян в органах Національної поліції.  

3. Зразки штампів, які проставляються на зверненнях громадян. 

4. Зразки журналів реєстрації звернень громадян. 

5. Зразок контрольної картки на звернення громадян. 

 

 

Контрольні питання: 
1. Хто несе персональну відповідальність за організацію роботи зі 

зверненнями громадян та з питань їх особистого прийому в органах 

Національної поліції? 

2. у яких формах можуть надходити звернення громадян до органів 

Національної поліції? 

3. Хто проводить первинний розгляд письмових звернень громадян? 

4. У які терміни здійснюється облік звернень громадян у структурному 

підрозділі та доведення їх до безпосереднього виконавця? 

5. З яких реквізитів складається реєстраційний індекс звернення? 

6. Якими реквізитами може бути доповнений реєстраційний індекс 

звернення? 

7. Який порядок надходження та реєстрації електронних звернень? 

8. Хто приймає рішення про зняття з контролю звернень громадян? 

9. Хто затверджує графіки особистого прийому громадян? 
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10. У які терміни оголошується про особистий прийом громадян за 

місцем їх роботи і проживання? 

 

Література: 

[1, 33, 43, 46, 49, 51, 58, 79, 155, 115, 197, 132, 204, 205, 218, 219, 228, 229, 231] 

 

 

ТЕМА 1.4.4. Порядок прийому та розгляду звернень, які надійшли до 

органів Національної поліції, у тому числі від дітей. 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

загальні положення прийому та розгляду звернень, які надійшли до органів 

Національної поліції, у тому числі від дітей. 

Виховна мета: сформувати повагу до конституційного права 

громадянина на звернення, розуміння того, що знання строків та порядку 

розгляду звернень громадян – це запорука успіху практичної діяльності 

поліцейських та одна із основних умов зміцнення законності в діяльності 

поліції.  

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, 

сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до 

систематичного, планомірного засвоєння нової інформації. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: основи конституційного права, забезпечення 

прав і свобод людини, професійна етика, ефективна комунікація, взаємодія з 

населенням на засадах партнерства, організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції, документування в службовій діяльності, організаційно-

практичні засади в діяльності дільничного офіцера поліції, практикум 

організації роботи дільничного офіцера поліції на закріпленій дільниці 

обслуговування. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Вирішення звернень громадян та надання відповідей їх авторам. 

2. Терміни розгляду звернень громадян.  

3. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України, терміни їх 

виконання. 

4. Розгляд скарг громадян. 
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5. Порядок реєстрації звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Порядок складання висновку про результати розгляду звернення 

громадянина.  

3. Зразок Повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого 

поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення. 

4. Зразок Журналу обліку звернень та повідомлень про жорстоке 

поводження з дітьми або загрозу його вчинення. 

5. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

На особистому прийомі громадян до керівника органу поліції звернулися 

неповнолітні громадяни Осадча К.В. (16 років) та її брат Осадчий П.В. (15 

років). 

Під час розмови керівник органу поліції з’ясував, що неповнолітні  

Осадча К.В. та її брат Осадчий П.В. проживають за адресою вул. бульварна,7 

разом з мамою Осадчою І.Д. та вітчимом Драчом С.М., який проживає з ними 

уже 5 років. 

Вітчим Драч С.М. не має постійної роботи, проживає за рахунок 

випадкових заробітків, зловживає спиртними напоями, дуже часто влаштовує 

сімейні сварки, ображає їх. Останнім часом постійно вимагає гроші у матері для 

покупки спиртних напоїв. 

16.07.2016 року пізно  ввечері прийшов додому у стані алкогольного 

сп’яніння, влаштував сварку, намагався всіх вигнати з будинку. 

Завдання. 

Прийняти заяви від учасників конфлікту. 

 

Контрольні питання: 
1. З якого моменту обчислюється термін розгляду звернень громадян? 

2. Який документ складається за результатами розгляду звернення 

громадян? 

3. Які рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду звернень 

громадян? 

4. Які строки розгляду та вирішення звернень громадян? 

5. Які строки встановлені для розгляду депутатських запитів? 

6. Які строки встановлені для розгляду депутатських звернень? 

7. До яких органів (посадових осіб) забороняється надсилати скарги? 

8. Які скарги не підлягають вирішенню? 

9. Який порядок реєстрації фактів жорстокого поводження з дітьми або 

загрози їх вчинення? 
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10. Якими повноваженнями наділяються органи Національної поліції 

щодо реагування на факти жорстокого поводження з дітьми або загрозу їх 

вчинення? 

 

Література: 

[1, 33, 43, 46, 49, 51, 58, 79, 155, 115, 197, 132, 204, 205, 218, 219, 228, 229, 231] 

 

 

Дисципліна 1.5. Роль дільничного офіцера поліції під час ДТП 
 

ТЕМА 1.5.1. Загальні відомості про дорожньо-транспортну пригоду. 

Визначення зони відповідальності та дії дільничного при прибутті на місце 

ДТП. Огляд місця ДТП 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

дорожньо-транспортну пригоду та дії дільничного при прибутті на місце ДТП, 

огляд місця ДТП. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання при реагування та 

організації діяльності на місці дорожньо-транспортної події. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності дільничним офіцером проблем, які виникають при виконанні 

службових обов’язків при ДТП. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: організаційно-правові засади діяльності 

дільничного офіцера поліції, діяльність дільничного офіцера поліції при 

застосуванні норм КУпАП, охорона місця події. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Порядок дій дільничного офіцера поліції при прибутті на місце ДТП.  

2. Огляд місця ДТП. Визначення зони відповідальності дільничного 

офіцера поліції при прибутті на місце ДТП.  

3. Види документів, які оформляються на місці ДТП. Документи для 

учасників ДТП. 
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План практичного заняття: 

Розв’язання ситуативних завдань. 
 

Ситуаційні завдання: 

Ситуація 1. 

Під час обходу адміністративної дільниці, ДОП виявив на вул. Усенка 

автомобіль, який зазнав ушкоджень у наслідок невдалого зрізання дерева (один 

із стовбурів дерева упав на автомобіль). Автомобіль було припарковано на 

узбіччі біля приватного будинку №9. 

На місці події ні видія т/з, ні власника будинку №9 не було. 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, необхідно кваліфікувати дії за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 

1) Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 
 

Ситуація 2. 

Громадянин А., що є мешканцем зони обслуговування дільничного 

офіцера К. зателефонував до останнього про те, що є потерпілим у наслідок 

ДТП. Громадянин А. дотримуючись ПДР здійснював розворот. Під час маневру 

його автомобіль зазнав ушкоджень у наслідок зіткнення з автомобілем Ваз 

2108, держ.номер АА3456АП. Водій автомобіля ВАЗ з місця пригоди зник. 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, необхідно кваліфікувати дії за нормами 

КУпАП та відповісти на питання : 

1) Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 
 

Контрольні питання: 

1. Невідкладні дії при ДТП. 

2. Регламентація дій учасників дорожнього руху ПДР України. 

3. Які події не кваліфікуються як ДТП? 

4. Види відповідальності при ДТП. 

5. Коло учасників ДТП. 
 

Література: 

[1, 5, 58, 132, 167, 192, 193, 115, 171, 265, 270, 523] 
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ТЕМА 1.5.2. Участь дільничного поліцейського в заходах, 

спрямованих на встановлення обставин, що мають значення при 

розслідуванні справ за наслідками ДТП 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

заходи спрямовані на встановлення обставин, що мають значення при 

розслідуванні справ за наслідками ДТП. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання при реагування та 

організації діяльності на місці дорожньо-транспортної події. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності дільничним офіцером проблем, які виникають при виконанні 

службових обов’язків при ДТП. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: організаційно-правові засади діяльності 

дільничного офіцера поліції, діяльність дільничного офіцера поліції при 

застосуванні норм КУпАП, охорона місця події. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Визначення можливих правопорушень при прибутті поліцейського, у 

тому числі дільничного офіцера поліції, на місце ДТП.  

2. Установлення та фіксація фактичних даних. Установлення особи, чиї 

дії (бездіяльність) є причиною ДТП. 

3. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення 

за кожне окреме правопорушення. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

Розв’язання ситуативних завдань. 

 

(ситуаційні завдання) 

Ситуація 1. 

Під час обходу адміністративної дільниці, ДОП виявив на вул. Усенка 

автомобіль, який зазнав ушкоджень у наслідок потрапляння у незачинений 

каналізаційний отвір. У автомобіля було відірвано ліве переднє колесо та 

пошкоджено бампер. 
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Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, необхідно кваліфікувати дії за 

нормами КУпАП та відповісти на питання : 

1) Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

 

Ситуація 2. 

Громадянин А., що є мешканцем зони обслуговування дільничного 

офіцера К. зателефонував до останнього про те, що є потерпілим у наслідок 

ДТП. Громадянин А. дотримуючись ПДР зупинив автомобіль на узбіччі дороги 

та направлявся до магазину. Повертаючись до автомобіля громадянин А. 

виявив, що вантаж який перевозив важковаговик, у наслідок невдалого його 

закріплення на платформі для перевезення, впав та пошкодив конструкцію на 

автобусній зупинці та т/з гр. А. 

Водій важковаговика намагався втекти з місця події, але був затриманий 

громадянином А. та громадянами які перебували на зупинці громадського 

транспорту.  

У наслідок пошкодження конструкції на зупинці громадського 

транспорту, одна особа отримала тілесні ушкодження та перебувала у 

непритомному стані. 

Питання: 

Відповідно до фабули ситуації, необхідно кваліфікувати дії за 

нормами КУпАП та відповісти на питання : 

1) Розробіть алгоритм дій поліцейських відповідно до ситуації. 

2) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3) Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4) Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

 

Контрольні питання: 

1. Невідкладні дії при ДТП. 

2. Регламентація дій учасників дорожнього руху ПДР України. 

3. Які події не кваліфікуються як ДТП? 

4. Види відповідальності при ДТП. 

5. Коло учасників ДТП. 

 

Література: 

[1, 5, 58, 132, 167, 192, 193, 115, 171, 265, 270, 523] 
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Дисципліна 1.6. Превентивна діяльність та реагування 

дільничного офіцера поліції на факти вчинення насильства в 

сім’ї 
 

ТЕМА 1.6.1. Законодавство України з попередження насильства в 

сім’ї в діяльності дільничного офіцера поліції. Фактори ризику та умови 

вчинення насильства в сім’ї. Нові виклики щодо насильства в сім’ї. 

Міжнародні законодавчі підходи та позитивні практики з питань превенції 

домашнього насильства 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції з 

попередження насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з попередження насильства в сім’ї. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Законодавство України з попередження насильства в сім’ї в діяльності 

дільничного офіцера поліції.  

2. Аспекти становлення проблеми насильства в сім’ї. 

3. Фактори ризику та умови вчинення насильства в сім’ї. 

4. Нові виклики щодо насильства в сім’ї (культурні та етнічні 

особливості, вплив конфлікту). 

5. Міжнародні законодавчі підходи та позитивні практики з питань 

превенції домашнього насильства. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного інспектора звернулася жінка  65 років із  скаргою на те, 

що її донька (40 років) погано ставиться до дитини: принижує дівчинку, часто 

піднімає на неї руку. Інколи були такі випадки, що мама виганяла дівчинку з 

дому вночі, і дитина приходила ночувати до бабусі.  Мати забороняє дівчині 

дружити з тими дівчатами, з ким вона хоче.  Також принципово не купує того 

одягу, що просить дівчинка. Мама вважає, що тільки вона краще за всіх знає і 

розуміє, що має одягати її дитина. Бабуся намагалася поговорити з мамою 

дівчинки, проте це було безрезультатно. 

Завдання. 

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім’ї? Чому? 

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?  

Які види насильства вчиняються по відношенню до жертви? 

Яка причина призвела до вчинення насильства в сім’ї у даному 

випадку? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що вже 5 

років поспіль страждає від побиття та знущання зі сторони свого чоловіка. 

Дуже часто все це відбувається на очах їхнього 8-річного сина. Чоловік 

систематично знаходиться у стані алкогольного сп’яніння і у такому стані його 

знущання ще страшніші.  Раніше жінка намагалася втекти від чоловіка до своїх 

батьків. Але чоловік, знаючи де вона перебуває, приходив до батьків жінки, 

розбивав їм вікна у будинку, виламував двері, бив батьків і забирав жінку назад 

додому. Після кількох таких випадків батьки жінки відмовилися їй допомагати, 

мовляв «раз вийшла за нього заміж, то й терпи або вирішуй свої проблеми 

сама». 

Завдання. 

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім’ї? Чому? 

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?  

Які види насильства вчиняються по відношенню до жертви? 

Яка причина призвела до вчинення насильства в сім’ї у даному 

випадку? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

До дільничного інспектора  звернулася жінка, яка розповіла, що вона 

заміжня та вони разом із чоловіком виховують трьох дітей. Чоловік – директор 

фірми, власник свого бізнесу.  Вони мають велику квартиру, заміський 

будинок, є декілька автомобілів. Діти навчаються в приватній школа та 

відвідують приватний дитячий садочок. Є няня, яка супроводжує дітей до 
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різноманітних гуртків. Грошей вдосталь. Після того, як діти підросли Ганна 

вирішила вийти на роботу, щоб займатися улюбленою професією. Але чоловік 

категорично заборонив виходити на роботу. Сказав, що його жінка повинна 

займатися хатньою роботою та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то 

може йти куди захоче, але діти залишаться з ним. Після  того, як Ганна заявила 

про своє бажання йти працювати, чоловік постійно знущається з неї, ображає її 

при дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не дозволяє 

купувати нічого для себе, тільки  для дітей. Жінка хоче змінити ситуацію, але 

не знає, що робити і вона вирішила звернутися до поліції. 

Завдання. 

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім’ї? Чому? 

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?  

Які види насильства вчиняються по відношенню до жертви? 

Яка причина призвела до вчинення насильства в сім’ї у даному 

випадку? 

 

Група 4 - Ситуація 4 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка повідомила, що її сусід  

- дідусь 75 років, разом з ним, в приватному будинку який належить йому, 

проживає сім’я його сина. Дружина померла 3 роки тому, після її смерті життя 

дідуся перетворилося на пекло. Син поставив йому ліжко у коморі, де є одне 

малесеньке віконце. Дідусь не має можливості виходити з цієї комори без 

дозволу, навіть вийти в туалет або скористатися ванною він може тільки коли 

йому дозволять. Карточка для отримання пенсії також знаходиться у сина і він 

отримує пенсію, купити щось собі дідусь не може. Син, невістка та діти 

ставляться до нього зневажливо, постійно ображають та лаються нецензурною 

лайкою. Дідусь соромиться про це говорити із кимось, окрім своєї сусідки. 

Завдання. 

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім’ї? Чому? 

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?  

Які види насильства вчиняються по відношенню до жертви? 

Яка причина призвела до вчинення насильства в сім’ї у даному 

випадку? 

 

Група 5 - Ситуація 5 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що її 

систематично ґвалтує її чоловік, з яким вона 10 років знаходиться у шлюбі. 

Подружжя має двох дітей (хлопчик, 8 років та дівчинка, 2 роки).  В сім’ї 

постійно відбуваються сварки через те, що Олександр зловживає алкогольними 

напоями. Під час  таких сварок Олександр починає змушувати свою дружину 

вступити з ним у статевий зв’язок, стверджуючи, що це є її обов’язком перед 

ним як дружини. Щоб зламати опір дружини він завдає Валентині декілька 

ударів, а потім ґвалтує.  Валентина не може кричати та чинити супротив, 

оскільки рядом знаходяться діти. Вона знайшла в собі сили звернутися до 

поліції. 
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Завдання. 

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім’ї? Чому? 

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?  

Які види насильства вчиняються по відношенню до жертви? 

Яка причина призвела до вчинення насильства в сім’ї у даному 

випадку? 

 

Контрольні питання: 

1. Особи, на яких розповсюджується дія Закону України «Про 

попередження насильства в сім’ї». 

2. Підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії насильству в сім’ї. 

3. Міжнародні стандарти подолання домашнього насильства. 

4. Основні документи Ради Європи, які прямо чи опосередковано 

спрямовані на подолання та протидію насильству в сім’ї. 

5. Причини, що призводять до насильства в сім’ї. 

6. Цикл насильства в сім’ї. 

7. Які види насильства в сім’ї можуть призвести до найтяжчих 

наслідків? 

8.  Фактори ризику та умови вчинення насильства в сім’ї. Нові виклики 

щодо насильства в сім’ї.  

9. Поняття гендерного насильства. 

10. Поняття насильства в сім’ї.  

 

Література: 

[1, 5, 36, 58, 66, 122, 133, 139, 141, 142, 168, 169, 170, 521] 

 

 

ТЕМА 1.6.2. Кримінологічні характеристики кривдників та жертв 

сімейного насильства. Психологічні особливості особистості та поведінки 

членів сім’ї, у якій учиняється насильство. Діти як група ризику 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції з 

попередження насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з попередження насильства в сім’ї. 
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Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Кримінологічні характеристики кривдників та жертв сімейного 

насильства. Психологічні особливості особистості та поведінки членів сім’ї, у 

якій учиняється насильство. Наслідки насильства в сім’ї. 

2. Гендерні витоки насильства в сім’ї, основні теорії, міфи і факти про 

насильство в сім’ї, у тому числі щодо дітей. 

3. Групи ризику щодо насильства в сім’ї з урахуванням нових викликів 

(ветерани АТО, внутрішньо переміщені особи). Психологічні особливості осіб, 

які вчиняють насильство в сім’ї та стали жертвами такого насильства. 

4. Індикатори виявлення насильства в сім’ї та особливості ідентифікації 

жертв.  

5. Вплив насильства в сім’ї на дітей. 

6. Тактика розмови з учасниками конфлікту (жертвою, кривдником та 

дитиною). 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного інспектора звернулася жінка  65 років із  скаргою на те, 

що її донька (40 років) погано ставиться до дитини: принижує дівчинку, часто 

піднімає на неї руку. Інколи були такі випадки, що мама виганяла дівчинку з 

дому вночі, і дитина приходила ночувати до бабусі.  Мати забороняє дівчині 

дружити з тими дівчатами, з ким вона хоче.  Також принципово не купує того 

одягу, що просить дівчинка. Мама вважає, що тільки вона краще за всіх знає і 

розуміє, що має одягати її дитина. Бабуся намагалася поговорити з мамою 

дівчинки, проте це було безрезультатно. 
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Завдання. 

За якими індикаторами можна виявити жертву відносно якої 

вчиняється насильство в сім’ї? 

Чи підпадає дитина під поняття: «жорстоке поводження з дитиною»? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що вже 5 

років поспіль страждає від побиття та знущання зі сторони свого чоловіка. 

Дуже часто все це відбувається на очах їхнього 8-річного сина. Чоловік 

систематично знаходиться у стані алкогольного сп’яніння і у такому стані його 

знущання ще страшніші.  Раніше жінка намагалася втекти від чоловіка до своїх 

батьків. Але чоловік, знаючи де вона перебуває, приходив до батьків жінки, 

розбивав їм вікна у будинку, виламував двері, бив батьків і забирав жінку назад 

додому. Після кількох таких випадків батьки жінки відмовилися їй допомагати, 

мовляв «раз вийшла за нього заміж, то й терпи або вирішуй свої проблеми 

сама». 

Завдання. 

За якими індикаторами можна виявити жертву відносно якої 

вчиняється насильство в сім’ї? 

Чи підпадає дитина під поняття: «жорстоке поводження з дитиною»? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

До дільничного інспектора  звернулася жінка, яка розповіла, що вона 

заміжня та вони разом із чоловіком виховують трьох дітей. Чоловік – директор 

фірми, власник свого бізнесу.  Вони мають велику квартиру, заміський 

будинок, є декілька автомобілів. Діти навчаються в приватній школа та 

відвідують приватний дитячий садочок. Є няня, яка супроводжує дітей до 

різноманітних гуртків. Грошей вдосталь. Після того, як діти підросли Ганна 

вирішила вийти на роботу, щоб займатися улюбленою професією. Але чоловік 

категорично заборонив виходити на роботу. Сказав, що його жінка повинна 

займатися хатньою роботою та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то 

може йти куди захоче, але діти залишаться з ним. Після  того, як Ганна заявила 

про своє бажання йти працювати, чоловік постійно знущається з неї, ображає її 

при дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не дозволяє 

купувати нічого для себе, тільки  для дітей. Жінка хоче змінити ситуацію, але 

не знає, що робити і вона вирішила звернутися до поліції. 

Завдання. 

За якими індикаторами можна виявити жертву відносно якої 

вчиняється насильство в сім’ї? 

Чи підпадають діти під поняття: «жорстоке поводження з дитиною»? 
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Група 4 - Ситуація 4 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка повідомила, що її сусід  

- дідусь 75 років, разом з ним, в приватному будинку який належить йому, 

проживає сім’я його сина. Дружина померла 3 роки тому, після її смерті життя 

дідуся перетворилося на пекло. Син поставив йому ліжко у коморі, де є одне 

малесеньке віконце. Дідусь не має можливості виходити з цієї комори без 

дозволу, навіть вийти в туалет або скористатися ванною він може тільки коли 

йому дозволять. Карточка для отримання пенсії також знаходиться у сина і він 

отримує пенсію, купити щось собі дідусь не може. Син, невістка та діти 

ставляться до нього зневажливо, постійно ображають та лаються нецензурною 

лайкою. Дідусь соромиться про це говорити із кимось, окрім своєї сусідки. 

Завдання. 

За якими індикаторами можна виявити жертву відносно якої 

вчиняється насильство в сім’ї? 

Чи підпадають діти під поняття: «жорстоке поводження з дитиною»? 

 

Група 5 - Ситуація 5 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що її 

систематично ґвалтує її чоловік, з яким вона 10 років знаходиться у шлюбі. 

Подружжя має двох дітей (хлопчик, 8 років та дівчинка, 2 роки).  В сім’ї 

постійно відбуваються сварки через те, що Олександр зловживає алкогольними 

напоями. Під час  таких сварок Олександр починає змушувати свою дружину 

вступити з ним у статевий зв’язок, стверджуючи, що це є її обов’язком перед 

ним як дружини. Щоб зламати опір дружини він завдає Валентині декілька 

ударів, а потім ґвалтує.  Валентина не може кричати та чинити супротив, 

оскільки рядом знаходяться діти. Вона знайшла в собі сили звернутися до 

поліції. 

Завдання. 

За якими індикаторами можна виявити жертву відносно якої 

вчиняється насильство в сім’ї? 

Чи підпадає дитина під поняття: «жорстоке поводження з дитиною»? 

 

Контрольні питання: 

1. Які види насильства в сім’ї можуть призвести до найтяжчих 

наслідків? 

2. Наслідки насильства в сім’ї для суспільства. 

3. Особливості ідентифікації жертв насильства в сім’ї.  

4. Поняття гендерного насильства. 

5. Методика опитування членів сім’ї, в якій вчинене насильство. 

6. Ознаки, що притаманні дітям, які тривалий час потерпають від 

насильства в сім’ї. 
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7. Ознаки, що притаманні жінкам, які тривалий час потерпають від 

насильства в сім’ї. 

8. Тактика розмови з жінкою, яка постраждала від психологічного 

насильства в сім’ї. 

9. Тактика розмови з жінкою, яка постраждала від фізичного насильства 

в сім’ї. 

10. Тактика розмови з жінкою, яка постраждала від сексуального 

насильства в сім’ї. 

 

Література: 

[1, 5, 36, 58, 66, 122, 133, 139, 141, 142, 168, 169, 170, 521] 

 

 

ТЕМА 1.6.3. Державні органи та соціальні установи як суб’єкти 

протидії насильству в сім’ї. Взаємодія між суб’єктами з протидії фактам 

насильства в сім’ї 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції з 

попередження насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з попередження насильства в сім’ї. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Державні органи та соціальні установи як суб’єкти протидії 

насильству в сім’ї.  

2. Організаційно-правова основа взаємодії державних органів та 

соціальних установ, які працюють у сфері попередження насильства в сім’ї. 

3. Комплексне реагування держави на випадки насильства в сім’ї: 

спільне планування, обмін інформацією, перенаправлення жертв для отримання 

допомоги та кривдників – для проходження корекційної роботи, звітування та 

аналіз.  

4. Механізм взаємодії дільничних офіцерів поліції та інспекторів 

ювенальної превенції зі слідчими підрозділами під час вжиття заходів 

реагування відносно осіб причетних до вчинення насильства в сім'ї та 

проведення з останніми профілактичної роботи 

5. Взаємодія з інститутами громадянського суспільства при протидії 

насильству в сім’ї. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного інспектора звернулася жінка  65 років із  скаргою на те, 

що її донька (40 років) погано ставиться до дитини: принижує дівчинку, часто 

піднімає на неї руку. Інколи були такі випадки, що мама виганяла дівчинку з 

дому вночі, і дитина приходила ночувати до бабусі.  Мати забороняє дівчині 

дружити з тими дівчатами, з ким вона хоче.  Також принципово не купує того 

одягу, що просить дівчинка. Мама вважає, що тільки вона краще за всіх знає і 

розуміє, що має одягати її дитина. Бабуся намагалася поговорити з мамою 

дівчинки, проте це було безрезультатно. 

Завдання. 

Визначте яких послуг потребує потерпіла особа (сім’я)? Куди вона 

(вони) може (можуть) звернутися за допомогою? 

Намалюйте схему взаємодії державних та неурядових структур в 

даному випадку. 

 

Група 2 - Ситуація 2 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що вже 5 

років поспіль страждає від побиття та знущання зі сторони свого чоловіка. 

Дуже часто все це відбувається на очах їхнього 8-річного сина. Чоловік 

систематично знаходиться у стані алкогольного сп’яніння і у такому стані його 

знущання ще страшніші.  Раніше жінка намагалася втекти від чоловіка до своїх 

батьків. Але чоловік, знаючи де вона перебуває, приходив до батьків жінки, 

розбивав їм вікна у будинку, виламував двері, бив батьків і забирав жінку назад 

додому. Після кількох таких випадків батьки жінки відмовилися їй допомагати, 
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мовляв «раз вийшла за нього заміж, то й терпи або вирішуй свої проблеми 

сама». 

Завдання. 

Визначте яких послуг потребує потерпіла особа (сім’я)? Куди вона 

(вони) може (можуть) звернутися за допомогою? 

Намалюйте схему взаємодії державних та неурядових структур в 

даному випадку. 

 

Група 3 - Ситуація 3 

До дільничного інспектора  звернулася жінка, яка розповіла, що вона 

заміжня та вони разом із чоловіком виховують трьох дітей. Чоловік – директор 

фірми, власник свого бізнесу.  Вони мають велику квартиру, заміський 

будинок, є декілька автомобілів. Діти навчаються в приватній школа та 

відвідують приватний дитячий садочок. Є няня, яка супроводжує дітей до 

різноманітних гуртків. Грошей вдосталь. Після того, як діти підросли Ганна 

вирішила вийти на роботу, щоб займатися улюбленою професією. Але чоловік 

категорично заборонив виходити на роботу. Сказав, що його жінка повинна 

займатися хатньою роботою та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то 

може йти куди захоче, але діти залишаться з ним. Після  того, як Ганна заявила 

про своє бажання йти працювати, чоловік постійно знущається з неї, ображає її 

при дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не дозволяє 

купувати нічого для себе, тільки  для дітей. Жінка хоче змінити ситуацію, але 

не знає, що робити і вона вирішила звернутися до поліції. 

Завдання. 

Визначте яких послуг потребує потерпіла особа (сім’я)? Куди вона 

(вони) може (можуть) звернутися за допомогою? 

Намалюйте схему взаємодії державних та неурядових структур в 

даному випадку. 

 

Група 4 - Ситуація 4 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка повідомила, що її сусід  

- дідусь 75 років, разом з ним, в приватному будинку який належить йому, 

проживає сім’я його сина. Дружина померла 3 роки тому, після її смерті життя 

дідуся перетворилося на пекло. Син поставив йому ліжко у коморі, де є одне 

малесеньке віконце. Дідусь не має можливості виходити з цієї комори без 

дозволу, навіть вийти в туалет або скористатися ванною він може тільки коли 

йому дозволять. Карточка для отримання пенсії також знаходиться у сина і він 

отримує пенсію, купити щось собі дідусь не може. Син, невістка та діти 

ставляться до нього зневажливо, постійно ображають та лаються нецензурною 

лайкою. Дідусь соромиться про це говорити із кимось, окрім своєї сусідки. 

Завдання. 

Визначте яких послуг потребує потерпіла особа (сім’я)? Куди вона 

(вони) може (можуть) звернутися за допомогою? 

Намалюйте схему взаємодії державних та неурядових структур в 

даному випадку. 
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Група 5 - Ситуація 5 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що її 

систематично ґвалтує її чоловік, з яким вона 10 років знаходиться у шлюбі. 

Подружжя має двох дітей (хлопчик, 8 років та дівчинка, 2 роки).  В сім’ї 

постійно відбуваються сварки через те, що Олександр зловживає алкогольними 

напоями. Під час  таких сварок Олександр починає змушувати свою дружину 

вступити з ним у статевий зв’язок, стверджуючи, що це є її обов’язком перед 

ним як дружини. Щоб зламати опір дружини він завдає Валентині декілька 

ударів, а потім ґвалтує.  Валентина не може кричати та чинити супротив, 

оскільки рядом знаходяться діти. Вона знайшла в собі сили звернутися до 

поліції. 

Завдання. 

Визначте яких послуг потребує потерпіла особа (сім’я)? Куди вона 

(вони) може (можуть) звернутися за допомогою? 

Намалюйте схему взаємодії державних та неурядових структур в 

даному випадку. 

 

Контрольні питання: 

1. Державні органи та громадські організації як суб’єкти протидії 

насильству в сім’ї. 

2. Послуги, які можуть отримати жертви насильства в сім`ї. 

3. Соціально-побутові послуги, які можуть отримати жертви насильства 

в сім`ї. 

4. Психологічні послуги, які можуть отримати жертви насильства в сім`ї. 

5. Соціально-педагогічні послуги, які можуть отримати жертви 

насильства в сім`ї. 

6. Соціально-медичні послуги, які можуть отримати жертви насильства в 

сім`ї. 

7. Соціально-економічні послуги, які можуть отримати жертви 

насильства в сім`ї. 

8. Юридичні послуги, які можуть отримати жертви насильства в сім`ї. 

9. Послуги з працевлаштування які можуть отримати жертви насильства 

в сім`ї. 

10. Послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, які можуть отримати жертви насильства в сім`ї. 

11. Інформаційні послуги, які можуть отримати жертви насильства в сім`ї. 

 

Література: 

[1, 5, 36, 58, 66, 122, 133, 139, 141, 142, 168, 169, 170, 521] 
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ТЕМА 1.6.4. Форми і методи діяльності працівників поліції щодо 

попередження, виявлення, припинення та документування насильства в 

сім’ї. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї та підстави і 

порядок їх застосування. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції з 

попередження насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з попередження насильства в сім’ї. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Форми і методи діяльності працівників поліції щодо попередження, 

виявлення, припинення та документування насильства в сім’ї.  

2. Дії дільничного офіцера поліції при розгляді повідомлень про 

вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу. 

3. Оформлення заяви, направлення жертви для отримання допомоги. 

Огляд та доставлення правопорушника до органів поліції. 

4. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї та підстави і 

порядок їх застосування. 

5. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. 

  

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного інспектора звернулася жінка  65 років із  скаргою на те, 

що її донька (40 років) погано ставиться до дитини: принижує дівчинку, часто 

піднімає на неї руку. Інколи були такі випадки, що мама виганяла дівчинку з 

дому вночі, і дитина приходила ночувати до бабусі. Мати забороняє дівчині 

дружити з тими дівчатами, з ким вона хоче. Також принципово не купує того 

одягу, що просить дівчинка. Мама вважає, що тільки вона краще за всіх знає і 

розуміє, що має одягати її дитина. Бабуся намагалася поговорити з мамою 

дівчинки, проте це було безрезультатно. 

Завдання. 

Що може бути підставою для вжиття заходів попередження 

насильства в сім’ї?  

Які спеціальні заходи можливо застосувати до кривдника?  

Які методи впливу можливо застосувати у даній ситуації з метою 

попередження протиправної поведінки? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що вже 5 

років поспіль страждає від побиття та знущання зі сторони свого чоловіка. 

Дуже часто все це відбувається на очах їхнього 8-річного сина. Чоловік 

систематично знаходиться у стані алкогольного сп’яніння і у такому стані його 

знущання ще страшніші.  Раніше жінка намагалася втекти від чоловіка до своїх 

батьків. Але чоловік, знаючи де вона перебуває, приходив до батьків жінки, 

розбивав їм вікна у будинку, виламував двері, бив батьків і забирав жінку назад 

додому. Після кількох таких випадків батьки жінки відмовилися їй допомагати, 

мовляв «раз вийшла за нього заміж, то й терпи або вирішуй свої проблеми 

сама». 

Завдання. 

Що може бути підставою для вжиття заходів попередження 

насильства в сім’ї?  

Які спеціальні заходи можливо застосувати до кривдника?  

Які методи впливу можливо застосувати у даній ситуації з метою 

попередження протиправної поведінки? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

До дільничного інспектора  звернулася жінка, яка розповіла, що вона 

заміжня та вони разом із чоловіком виховують трьох дітей. Чоловік – директор 

фірми, власник свого бізнесу.  Вони мають велику квартиру, заміський 

будинок, є декілька автомобілів. Діти навчаються в приватній школа та 

відвідують приватний дитячий садочок. Є няня, яка супроводжує дітей до 

різноманітних гуртків. Грошей вдосталь. Після того, як діти підросли Ганна 

вирішила вийти на роботу, щоб займатися улюбленою професією. Але чоловік 

категорично заборонив виходити на роботу. Сказав, що його жінка повинна 

займатися хатньою роботою та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то 
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може йти куди захоче, але діти залишаться з ним. Після  того, як Ганна заявила 

про своє бажання йти працювати, чоловік постійно знущається з неї, ображає її 

при дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не дозволяє 

купувати нічого для себе, тільки  для дітей. Жінка хоче змінити ситуацію, але 

не знає, що робити і вона вирішила звернутися до поліції. 

Завдання. 

Що може бути підставою для вжиття заходів попередження 

насильства в сім’ї?  

Які спеціальні заходи можливо застосувати до кривдника?  

Які методи впливу можливо застосувати у даній ситуації з метою 

попередження протиправної поведінки? 

 

Група 4 - Ситуація 4 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка повідомила, що її сусід  

- дідусь 75 років, разом з ним, в приватному будинку який належить йому, 

проживає сім’я його сина. Дружина померла 3 роки тому, після її смерті життя 

дідуся перетворилося на пекло. Син поставив йому ліжко у коморі, де є одне 

малесеньке віконце. Дідусь не має можливості виходити з цієї комори без 

дозволу, навіть вийти в туалет або скористатися ванною він може тільки коли 

йому дозволять. Карточка для отримання пенсії також знаходиться у сина і він 

отримує пенсію, купити щось собі дідусь не може. Син, невістка та діти 

ставляться до нього зневажливо, постійно ображають та лаються нецензурною 

лайкою. Дідусь соромиться про це говорити із кимось, окрім своєї сусідки. 

Завдання. 

Що може бути підставою для вжиття заходів попередження 

насильства в сім’ї?  

Які спеціальні заходи можливо застосувати до кривдника?  

Які методи впливу можливо застосувати у даній ситуації з метою 

попередження протиправної поведінки? 

 

Група 5 - Ситуація 5 

До дільничного інспектора звернулася жінка, яка розповіла, що її 

систематично ґвалтує її чоловік, з яким вона 10 років знаходиться у шлюбі. 

Подружжя має двох дітей (хлопчик, 8 років та дівчинка, 2 роки).  В сім’ї 

постійно відбуваються сварки через те, що Олександр зловживає алкогольними 

напоями. Під час  таких сварок Олександр починає змушувати свою дружину 

вступити з ним у статевий зв’язок, стверджуючи, що це є її обов’язком перед 

ним як дружини. Щоб зламати опір дружини він завдає Валентині декілька 

ударів, а потім ґвалтує.  Валентина не може кричати та чинити супротив, 

оскільки рядом знаходяться діти. Вона знайшла в собі сили звернутися до 

поліції. 

Завдання. 

Що може бути підставою для вжиття заходів попередження 

насильства в сім’ї?  

Які спеціальні заходи можливо застосувати до кривдника?  
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Які методи впливу можливо застосувати у даній ситуації з метою 

попередження протиправної поведінки? 

 

Контрольні питання: 

1. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

2. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в 

сім’ї.  

3. Узяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку 

членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї.  

4. Захисний припис.  

5. Направлення кривдника на проходження корекційної програми.  

6. Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. 

7. Адміністративна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. 

8. Порядок здійснення спеціальних заходів із попередження насильства 

в сім’ї. 

9. Роз’яснювальна робота з особами, які вчинили насильство  в сім’ї. 

10. Профілактична робота з особами, які вчинили насильство  в сім’ї. 

 

Література: 

[1, 5, 36, 58, 66, 122, 133, 139, 141, 142, 168, 169, 170, 521] 

 

 

ТЕМА 1.6.5. Реагування на факти насильства в сім’ї (рольова гра з 

використанням інтерактивних методик навчання в інтерактивних 

кімнатах та аналіз дій дільничного офіцера поліції) 
 

Практичне заняття – 8 год. 
 

Навчальна мета: практичне відпрацювання  з відповідної теми лекції, а 

також систематизованих стійких знань слухачів щодо застосування 

законодавства у сфері діяльності  поліції з попередження насильства в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із 

попередження насильства в сім’ї. 

Розвивальна мета :розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи поліції з попередження 

насильства в сім’ї. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер, інтерактивна кімната. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 
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свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції. Протидія 

торгівлі людьми. 

 

План практичного заняття: 
1. Відпрацювання практичних навичок реагування на виявлені факти 

вчинення насильства в сім'ї. 

2. Заходи особистої безпеки (відпрацювання алгоритму дій під час 

рольової гри в інтерактивній кімнаті). 

3. Відпрацювання алгоритму дій під час рольової гри з використанням 

технічних можливостей інтерактивної кімнати. 

 

ЗАНЯТТЯ № 1 

Алгоритм дій: 

Ситуація (без прояв агресії) 1.  

До чергової частини Пупкінського ВП звернулася жінка Ірина, яка 

розповіла, що вона заміжня та вони разом із чоловіком Германом у шлюбі 25 

років мають двох дорослих дітей які живуть окремо. Через скорочення штатів 

де працював чоловік його звільнили після чого протягом пів року не зміг 

працевлаштуватись і став постійно вживати спиртні напої, через що почались 

постійні сварки та застосування фізичної сили відносно неї. Після чого зв'язок з 

заявницею припинився. 

 

Дії дільничного офіцера поліції 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

офіцер поліції) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. За базами обліку поліції, перевіряє вказану адресу та мешканців 

квартири на наявність будь якої зброї та до якої відповідальності притягувалися 

(в разі необхідності якщо він не обслуговує дану дільницю телефонує 

дільничному який обслуговує дану ділянку та з’ясовує що йому відомо відносно 

цієї сім’ї).  

3. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання, попередньо одержавши згоду (при цьому водій АЧЧ знаходиться 

біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду)  . 

4. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

5. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний момент, (де з’ясовується що чоловік 

знаходиться в сам в сусідній кімнаті з рушницею яку дістав з сейфу та 

погрожував вбивством). 
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6. Встановлюють особи учасників події (перевірка документів), їх 

фізичний та психологічний стан.  

7. Дільничний офіцер (спокійним  дружелюбним тоном) звертається 

до чоловіка з проханням пояснити ситуацію, що призвела до виклику наряду, 

при цьому відводить його у бік, протилежний від місця знаходження зброї яка 

лежить на підлозі біля ліжка або пропонує піти в іншу кімнату для їхнього 

спокійного спілкування (при цьому не висловлювати в разі відмови відносно 

нього може бути застосовані міри фізичного впливу згідно діючого 

законодавства) тобто встановити психологічний контакт с правопорушником. 

8. Другий працівник поліції, зберігаючи візуальний контакт з 

дільничним, спілкується з жінкою, візуально оглядає її на наявність тілесних 

ушкоджень, з’ясовує, чи потрібна їй медична допомога (у разі необхідності 

викликає швидку медичну допомогу). 

9. Спілкуючись із жінкою, за її згодою, приймає заяву та роз’яснює 

порядок розгляду звернення про насильство в сім’ї. Повідомляє про права, 

заходи і послуги, якими вона може скористатися відповідно до законодавства 

та організації, які їх надають. 

10.  Дільничний офіцер після розмови с правопорушником пропонує 

йому проїхати до відділу або відділення поліції для повного з’ясування всіх 

обставин пригоди та для вжиття заходів, передбачених законодавством на що 

правопорушник погоджується та опер. працівникам поліції не чинить 

(складання адміністративного протоколу за ст. 173-2 КУпАП, також 

вилучають зброю та дозвіл на право насіння та зберігання зброї) 

11. Після прибуття до відділення поліції отриману заяву про факт 

вчинення насильства в сім’ї та зібраний матеріал передають до чергової 

частини для подальшої її реєстрації. 

12. Водночас, з кривдником проводять профілактичну бесіду, та 

вживають заходи, передбачених законодавством (складання адміністративного 

протоколу за  

ст. 173-2 КУпАП, винесення офіційного попередження та ін.).   

 

Ситуація (з проявами агресії) 2.  

До чергової частини Пупкінського ВП звернулася жінка Ірина, яка 

розповіла, що вона заміжня та вони разом із чоловіком Германом у шлюбі 25 

років мають двох дорослих дітей які живуть окремо. Через скорочення штатів 

де працював чоловік його звільнили після чого протягом пів року не зміг 

працевлаштуватись і став постійно вживати спиртні напої, через що почались 

постійні сварки та застосування фізичної сили відносно неї та погрожує 

вбивством з рушниці здійснивши де кілька пострілів у повітря . Після чого 

зв'язок з заявницею припинився. 
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Дії дільничного 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

офіцер поліції) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. За базами обліку поліції, перевіряє вказану адресу та мешканців 

квартири на наявність будь якої зброї та до якої відповідальності притягувалися 

(в разі необхідності якщо він не обслуговує дану дільницю телефонує 

дільничному який обслуговує дану ділянку та з’ясовує що йому відомо відносно 

цієї сім’ї).  

3. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) до міста виклику де з’ясовують обстановку (спілкуються з 

сусідами які могли чути постріли, бачити правопорушника, з’ясовують його 

місце знаходження, заявниці або інших осіб які могли перебувати в цей час в 

адресі при цьому водій АЧЧ знаходиться біля транспортного засобу та 

спостерігає навколо за обстановкою двора або під’їзду та прилеглій 

територією). 

4. Підчас спілкування зі свідками з’ясовується що правопорушник 

знаходиться в приміщені по місту свого мешкання та в цей час лунає постріл 

десь в приміщені. 

5. Дільничний офіцер підходить до входу в приміщення (дому або 

квартиру) займає положення у стіни біля дверей (так як вразі їх відчинення 

прикриють від правопорушника) дістає табельну вогнепальну зброю яку 

приводить в баєву готовність, та зичним голосом (спокійним) повідомляє про 

свою присутність (звертається до правопорушника називає своє прізвище 

посаду) та пропонує разом в спокійної обстановки поспілкуватись та вирішити 

проблемні питання які виникли. 

6. В цей час останні працівники поліції доповідають черговому 

відділу про складну обстановку просять підкріплення та приймають заходи що 

до безпеки інших громадян (шляхом перекриття проходів та виведення в 

безпечне місце) та чекають до прибуття підкріплення. 

7. Дільничний продовжує спокійним голосом спілкуватися с 

правопорушником (тягне час) до прибуття основних груп реагування.  

8. Надалі діють за вказівками чергового або керівника 

(уповноваженого на прийняття рішення) який прибув на місце події. 

 

ЗАНЯТТЯ № 2 

Ситуація (без прояв агресії) 1.  

До чергової частини Енського ВП звернувся чоловік на ім’я Василь, який 

розповів, що він працює таксистом, його дружина Світлана в колишньому 

майстер спорту з метання списа. Після одержаної травми покинула спорт. 

Згодом влаштувалася провідницею на залізничнім транспорті вахтовим 

методом. В враховуючі життєві обставини та втрати інтересу до життя, стала 

вживати спиртні напої, вихованням десяти річної дочки не займається 

побутовими проблемами не переймається через що почались постійні сварки. У 
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зв’язку з чим і неможливості так далі спостерігати за поведінкою дружини 

звернувся за допомогою до поліції в той час коли вона знаходиться вдома в 

нетверезому стані. 

 

Дії дільничного офіцера поліції 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

інспектор) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання, попередньо одержавши згоду (при цьому водій АЧЧ знаходиться 

біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду)  . 

3. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

4. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний момент, (де з’ясовується що дружина 

знаходиться на кухні при цьому чутно як вона висловлюється образливою 

лайкою). 

5. Встановлюють особи учасників події (перевірка документів), їх 

фізичний та психологічний стан.  

6. Дільничний офіцер(спокійним  дружелюбним тоном) звертається 

до жінки з проханням пояснити ситуацію, що призвела до виклику наряду, для 

спокійного спілкування просить присутніх залишити їх (при цьому не 

висловлювати в разі відмови відносно неї може бути застосовані заходи  

фізичного впливу згідно діючого законодавства) тобто встановити 

психологічний контакт с жінкою. 

7. Другий працівник поліції, зберігаючи візуальний контакт з 

дільничним, спілкується з чоловіком, приймає заяву та роз’яснює порядок 

розгляду звернення про насильство в сім’ї.  

8. Дільничний офіцер після розмови с правопорушницею пропонує їй 

(наполегливо) проїхати до відділу або відділення поліції для повного з’ясування 

всіх обставин та для вжиття заходів, передбачених законодавством на що 

правопорушниця погоджується та опер працівникам поліції не чинить 

(складання адміністративного протоколу за ст. 173-2 КУпАП, винесення 

офіційного попередження, також вилучають зброю та дозвіл на право насіння 

та зберігання її). 

9. Після прибуття до відділення поліції отриману заяву про факт 

вчинення насильства в сім’ї та зібраний матеріал передають до чергової 

частини для подальшої її реєстрації. 

10. Водночас, з кривдником проводять профілактичну бесіду (з 

залученням психолога), та вживають заходи, передбачених законодавством 

(складання адміністративного протоколу за ст. 173-2 КУпАП та інші 

профілактичні заходи передбачені законодавством).   
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Ситуація (з проявами агресії) 2.  

До чергової частини Енського ВП звернувся чоловік на ім’я Василь, який 

розповів, що він працює таксистом, його дружина Світлана в колишньому 

майстер спорту з метання списа. Після одержаної травми покинула спорт. 

Згодом влаштувалася провідницею на залізничнім транспорті вахтовим 

методом. В враховуючі життєві обставини та втрати інтересу до життя, стала 

вживати спиртні напої, вихованням десяти річної дочки не займається 

побутовими проблемами не переймається через що почались постійні сварки. У 

зв’язку з чим і неможливості так далі спостерігати за поведінкою дружини 

звернувся за допомогою до поліції в той час коли вона знаходиться вдома в 

нетверезому стані. 

 

Дії дільничного офіцера поліції 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

офіцер) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання( де двері їм відчинила дитина, при цьому водій АЧЧ знаходиться 

біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду). 

3. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

4. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний момент, (де з’ясовується що дружина 

знаходиться на кухні при цьому чути як вона висловлюється образливою 

лайкою на адресу чоловіка, б’ється посуд. Увійшовши в кімнату  працівники 

поліції побачили в руці жінки ножиці якими вона заподіяла тілесні ушкодження 

чоловікові в область плечового суглоба та тече кров, після чого викликають 

швидку медичну допомогу). 

5. Дільничний офіцер (спокійним  дружелюбним тоном) звертається 

до жінки з проханням пояснити ситуацію, що призвела до виклику наряду, (при 

цьому  правопорушниця починає висловлюватись на адресу працівників брудною 

лайкою та погрожує застосуванням до них сили починає розмахувати 

ножицями). 

6. Правопорушниця переходить до активних дій. Приймає спроби 

нанести тілесні ушкодження працівникам поліції та витиснути їх з квартири 

(після чого дільничний піддається діям правопорушниці та переходить до 

кімнати де є простір, після чого до останньої застосовує міри фізичного 

впливу та спец. засоби разом з працівниками поліції які прибули на виклик).    

7. Після чого, працівники поліції доставляють правопорушницю до 

відділення поліції. Отриману заяву про факт вчинення насильства в сім’ї та 

зібраний матеріал передають до чергової частини для подальшої її реєстрації. 
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8. Про застосування спец. засобів та мір фізичного впливу складають 

відповідний рапорт. 

9. Водночас, з правопорушницею проводять профілактичну бесіду (з 

залученням психолога), та вживають заходи, передбачених законодавством 

(складання адміністративного протоколу за ст. 173-2 КУпАП та інші заходи 

профілактичного впливу відповідно до законодавства).   

 

ЗАНЯТТЯ № 3 

Ситуація (без прояв агресії) 1. 

До чергової частини Чугуївського ВП звернулася жінка Марія, яка 

розповіла, що вона заміжня та разом із чоловіком Петром у шлюбі 15 років. 

Мають двох дітей віком 10 та 8 років. Через постійні вживання спиртними 

напоями її чоловік постійно застосовує фізичну сили до неї та дітей. Принижує 

на очах дітей та змушує вступати в полові стосунки без її згоди.  

 

Дії дільничного 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

офіцер) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. За базами даних перевіряє вказаного громадянина є він власником 

будь якої зброї та до якої відповідальності притягувався (в разі необхідності 

якщо він не обслуговує дану дільницю телефонує дільничному який обслуговує 

дану ділянку та з’ясовує що йому відомо відносно цієї сім’ї).  

3. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання, попередньо одержавши згоду (при цьому водій АЧЧ знаходиться 

біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду)  . 

4. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

5. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний момент, (де з’ясовується що чоловік 

знаходиться в сам в сусідній кімнаті і після знущання над нею та дітьми 

спить). 

6. Встановлюють особи учасників події (перевірка документів), їх 

фізичний та психологічний стан.  

7. Другий працівник поліції, зберігаючи візуальний контакт з 

дільничним, спілкується з жінкою, візуально оглядає її на наявність тілесних 

ушкоджень, з’ясовує, чи потрібна їй медична допомога (у разі необхідності 

викликає швидку медичну допомогу). 

8. Спілкуючись із жінкою, за її згодою, приймає заяву та роз’яснює 

порядок розгляду звернення про насильство в сім’ї. Повідомляє про права, 

заходи і послуги, якими вона може скористатися відповідно до законодавства 

та організації, які їх надають. 
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9. Дільничний офіцер, розбудивши правопорушника пропонує йому 

проїхати до відділу або відділення поліції для повного з’ясування всіх обставин 

події та для вжиття заходів, передбачених законодавством на що 

правопорушник погоджується та опер працівникам поліції не чинить.  

10. Дільничний офіцер на місці події збирає спільно з слідчим речові 

докази які надалі будуть свідчити про кримінальну відповідальність відносно 

Петра (опитують сусідів, дітей в присутності матері, слідчий після внесення 

матеріалів до єдиного реєстру кримінальних проваджень призначає 

експертизи та затримують правопорушника в порядку ст. 208 КПК України). 

11. Після прибуття до відділення поліції, отриману заяву про факт 

скоєння кримінального злочинна та зібраний матеріал передають до чергової 

частини для подальшої її реєстрації. 

 

Ситуація (з проявами агресії) 2.  

До чергової частини Чугуївського ВП звернулася жінка Марія, яка 

розповіла, що вона заміжня та разом із чоловіком Петром у шлюбі 15 років. 

Мають двох дітей віком 10 та 8 років. Через постійні вживання спиртними 

напоями її чоловік постійно застосовує фізичну сили до неї та дітей. Принижує 

на очах дітей та змушує вступати в полові стосунки без її згоди.  

 

Дії дільничного 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

інспектор) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. За базами даних перевіряє вказаного громадянина є він власником 

будь якої зброї та до якої відповідальності притягувався (в разі необхідності 

якщо він не обслуговує дану дільницю телефонує дільничному який обслуговує 

дану ділянку та з’ясовує що йому відомо відносно цієї сім’ї).  

3. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання, попередньо одержавши згоду (при цьому водій АЧЧ знаходиться 

біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду)  . 

4. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

5. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний час, (де з’ясовується що чоловік 

знаходиться сам в сусідній кімнаті і після знущання над нею та дітьми, 

заснув). 

6. Встановлюють особи учасників події (перевірка документів), їх 

фізичний та психологічний стан.  

7. Другий працівник поліції, зберігаючи візуальний контакт з 

дільничним, спілкується з жінкою, візуально оглядає її на наявність тілесних 
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ушкоджень, з’ясовує, чи потрібна їй медична допомога (у разі необхідності 

викликає швидку медичну допомогу). 

8. Спілкуючись із жінкою, за її згодою, приймає заяву та роз’яснює 

порядок розгляду звернення про насильство в сім’ї. Повідомляє про права, 

заходи і послуги, якими вона може скористатися відповідно до законодавства 

та організації, які їх надають. 

9. Дільничний офіцер, розбудивши правопорушника (який побачив 

працівників поліції починає висловлювати на їх адресу брудною лайкою та 

починає завдавати тілесні ушкодження поліцейським, після чого до нього 

застосовуються заходи фізичного впливу та спец. засоби). 

10. Дільничний офіцер на місці пригоди збирає спільно з слідчим 

речові докази які подалі будуть свідчити про кримінальну відповідальність 

відносно Петра (опитують сусідів, дітей в присутності матері, слідчий після 

внесення матеріалів до єдиного реєстру кримінальних проваджень призначає 

експертизи та затримують правопорушника в порядку ст. 208 КПК України). 

11. Після прибуття до відділення поліції отриману заяву про факт 

скоєння кримінального злочинна та зібраний матеріал передають до чергової 

частини для подальшої її реєстрації. 

12. Про застосування спец. засобів та мір фізичного впливу складають 

відповідний рапорт. 

 

ЗАНЯТТЯ № 4 

Ситуація (без прояв агресії) 1.  

До чергової частини Кльоцького ВП звернулася жінка на ім’я Катерина, 

яка розповіла, що вона мешкає по вказаному адресу спільно з співмешканцем 

протягом  

3 –х років. Останній звільнився з міст позбавлення волі, ні де не працює, 

постійно вживає наркотичні засоби після чого приходить до дому зі своїми 

друзями вживають спиртні напої та наркотичні засоби і це все на очах її двох 

неповнолітніх дітей.   

 

Дії дільничного 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

офіцер) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. Враховуючи великий ступінь небезпеки, за базами даних перевіряє 

вказаного громадянина є він власником будь якої зброї та до якої 

відповідальності притягувався (в разі необхідності якщо він не обслуговує дану 

дільницю телефонує дільничному який обслуговує дану ділянку та з’ясовує що 

йому відомо відносно цієї сім’ї).  

3. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання, попередньо одержавши згоду (при цьому водій АЧЧ знаходиться 
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біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду)  . 

4. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

5. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний час, (де з’ясовується що чоловік 

знаходиться в сусідній кімнаті зі своїми друзями де вживають спиртні напої). 

6. Встановлюють особи учасників події (перевірка документів), їх 

фізичний та психологічний стан.  

7. Другий працівник поліції, зберігаючи візуальний контакт з 

дільничним, спілкується з жінкою, візуально оглядає її на наявність тілесних 

ушкоджень, з’ясовує, чи потрібна їй медична допомога (у разі необхідності 

викликає швидку медичну допомогу). 

8. Спілкуючись із жінкою приймає заяву. Повідомляє про права, 

заходи і послуги, якими вона може скористатися відповідно до законодавства 

та організації, які їх надають. 

9. Після чого,дільничний офіцер, пропонує всім проїхати до відділу 

або відділення поліції для повного з’ясування всіх обставин пригоди та для 

вжиття заходів, передбачених законодавством на що правопорушник зі своїми 

друзями погоджується та опер працівникам поліції не чинять.  

10. Дільничний офіцер на місці пригоди збирає спільно з слідчим 

речові докази які подалі будуть свідчити про кримінальну відповідальність 

відносно чоловіка та його друзів (опитують сусідів, дітей в присутності 

матері, слідчий після внесення матеріалів до єдиного реєстру кримінальних 

проваджень призначає експертизи та затримують правопорушника в порядку 

ст. 208 КПК України як що на це є підстави). 

11. Після прибуття до відділення поліції отриману заяву про факт 

скоєння кримінального злочинна та зібраний матеріал передають до чергової 

частини для подальшої її реєстрації. 

 

Ситуація (з проявами агресії) 2.  

До чергової частини Кльоцького ВП звернулася жінка на ім’я Катерина, 

яка розповіла, що вона мешкає по вказаному адресу спільно з співмешканцем 

протягом 3 –х років. Останній звільнився з міст позбавлення волі, ні де не 

працює, постійно вживає наркотичні засоби після чого приходить до дому зі 

своїми друзями вживають спиртні напої та наркотичні засоби і це все на очах її 

двох неповнолітніх дітей.   
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Дії дільничного 

1. Черговий спрямовує на виклик Слідчу оперативну групу в повному 

екіпіруванні згідно наказів (до складу якої може бути задіяний дільничний 

офіцер) та наряди патрульної поліції які знаходяться на маршруті 

патрулювання цього району.  

2. Враховуючи великий ступінь небезпеки, за базами даних перевіряє 

вказаного громадянина є він власником будь якої зброї та до якої 

відповідальності притягувався (в разі необхідності якщо він не обслуговує дану 

дільницю телефонує дільничному який обслуговує дану ділянку та з’ясовує що 

йому відомо відносно цієї сім’ї).  

3. Спільно з членами СОГ або патрульними поліцейськими (які 

прибули на виклик) повідомляють про причину прибуття та проходять до 

помешкання, попередньо одержавши згоду (при цьому водій АЧЧ знаходиться 

біля транспортного засобу та спостерігає навколо за обстановкою двора або 

під’їзду). 

4. У помешкання заходять по одному, передбачаючи можливість 

нападу з-за відчинених дверей та з дотриманням заходів особистої безпеки. 

5. Встановлюють особи учасників події (перевірка документів), їх 

фізичний та психологічний стан.  

6. Перебуваючи в помешканні, з’ясовують обставини та учасників 

події, та їх місцеперебування на даний час, (де з’ясовується що чоловік 

знаходиться в сусідній кімнаті зі своїми друзями де вживають спиртні напої, 

увійшовши до кімнати працівники побачили чотирьох осіб які вживали спиртні 

напої та на столі також лежала речовина схожа на наркотичну) в цей час 

група молодиків спробує чинити опір працівникам поліції влаштовує бійку. 

7. Другий працівник поліції з дільничним звертаються за підтримкою 

додаткових нарядів та затримують всіх осіб. 

8. Спілкуючись із жінкою приймає заяву. Повідомляє про права, 

заходи і послуги, якими вона може скористатися відповідно до законодавства 

та організації, які їх надають. 

9. Дільничний офіцер на місці пригоди збирає спільно з слідчим 

речові докази які подалі будуть свідчити про кримінальну відповідальність 

відносно чоловіка та його друзів (опитують сусідів, дітей в присутності 

матері, слідчий після внесення матеріалів до єдиного реєстру кримінальних 

проваджень призначає експертизи та затримують правопорушника в порядку 

ст. 208 КПК України як що на це є підстави). 

10. Після прибуття до відділення поліції отриману заяву про факт 

скоєння кримінального злочинна та зібраний матеріал передають до чергової 

частини для подальшої її реєстрації. 

11. Про застосування спец. засобів та заходів фізичного впливу 

складають відповідний рапорт. 
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Контрольні питання: 
1. Поняття заходів з попередження насильства в сім’ї. 

2. Порядок вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї. 

3. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку 

членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї 

4. Направлення кривдника на проходження корекційної програми. 

5. Заходи  спеціального попередження насильства в сім’ї. 

6. Заходи з припинення насильства в сім’ї. 

7. Тактика розмови з учасниками конфлікту (жертвою, кривдником та 

дитиною). 

8. Методика опитування членів сім’ї, в якій вчинене насильство. 

9. Ознаки, що притаманні дітям, які тривалий час потерпають від 

насильства в сім’ї. 

10. Ознаки, що притаманні жінкам, які тривалий час потерпають від 

насильства в сім’ї. 

11. Тактика розмови з жінкою, яка постраждала від психологічного 

насильства в сім’ї. 

12. Тактика розмови з жінкою, яка постраждала від фізичного насильства 

в сім’ї. 

13. Тактика розмови з жінкою, яка постраждала від сексуального 

насильства в сім’ї. 

 

Література: 

[1, 5, 36, 58, 66, 122, 133, 139, 141, 142, 168, 169, 170, 521] 

 

 

Дисципліна 1.7. Офіційне спілкування (опитування) в діяльності 

дільничного офіцера поліції 
 

ТЕМА 1.7.1. Сутність процесу офіційного спілкування (опитування) 

та його складові 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми: опитування, типи 

комунікативної поведінки, індивідуальні характеристики суб'єкта, сформувати 

у слухачів розуміння важливості удосконалення вмінь проведення опитування в 

професійному спілкуванні дільничних офіцерів поліції, сформувати необхідні 

навички спілкування відповідно до завдань правоохоронної діяльності. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності використовувати набуті знання про психологічні 

закономірності процесу опитування у професійній діяльності. 
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Розвивальна мета: розвити здібності сприймання, розуміння 

співрозмовника, організації ефективної взаємодії у процесі опитування, що 

сприятиме більш ефективному виконанню службових обов’язків дільничними 

офіцерами поліції. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Професійна етика. 

Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Психологічна характеристика процесу опитування у комунікативній 

діяльності  

2. Умови проведення різних видів опитування. 

3. Урахування індивідуальних характеристик суб'єкта. 

4. Типи комунікативної поведінки. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Складові процесу опитування. 

2. Види опитування. 

3. Місце проведення опитування. 

4. Психологічно коректне ставлення до громадянина. 

5. Характеристика типів комунікативної поведінки. 

 

Групові вправи: 

Вправа 1. «Складові процесу опитування».  
Група поділяється на декілька підгруп. Кожна підгрупа отримує своє 

завдання. Як змінюється робота дільничного в залежності від 

часу/місця/тривалості опитування? Презентація у великій групі. Групове 

обговорення. 

 

Вправа 2. «Опосередковане опитування». 

Групове змагання. На 1 етапі 3 групи мають 5 хвилин, щоб написати, в 

яких ситуаціях вигідно використовувати опосередковане опитування. 

Наприклад: “Я відправлю свідку перелік питань, щоб він зміг підготуватись і 

чітко написати відповіді”.  

На другому етапі групи по черзі називають ситуації. 1 група називає 

перший варіант, 2 – другий, 3- третій. Якщо варіант був названий, він 

викреслюється у всіх. Перемагає команда, яка придумала найбільшу кількість 

варіантів.  

На третьому етапі слухачі занотовують у конспекти всі розроблені 

варіанти. 
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Вправа 3. «Розрізнення комунікативних стилів у спілкуванні». 

Тренер пропонує окремим учасникам змоделювати один із стилів 

спілкування (авторитарний, діловий, примітивний, товариський).  

Групове обговорення варіантів реагування на кожний зі стилів 

спілкування. 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття опитування. 

2. Види опитувань. 

3. Форми опитування. 

4. Сприятливі для проведення опитування умови. 

5. Індивідуальні характеристики суб'єкта, що враховуються при 

опитуванні. 

6. Типи комунікативної поведінки.  

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 
 

 

ТЕМА 1.7.2. Створення довірливих стосунків з громадянами в ході 

спілкування (опитування) 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: поглибити знання базових понять з теми: довірливі 

стосунки, техніки аргументації та переконання, техніки емоційної підтримки; 

сформувати необхідні навички здійснення психологічного впливу відповідно до 

завдань професійної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності дотримуватися етики в діловій комунікації. 

Розвивальна мета: розвити здібності встановлення довірливих стосунків 

у комунікативній діяльності дільничних офіцерів поліції, що сприятиме більш 

ефективному виконанню службових обов’язків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 

Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Професійна етика. 

Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Створення довірливих відносин при спілкуванні. 

2. Психологічна характеристика структури повідомлення. 

3. Застосування технік емоційної підтримки. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Дотримання структури повідомлення. 

2. Техніка ввічливої відмови. 

3. Характеристика технік аргументації, емоційного та раціонального  

переконання.  

4. Прослуховування аудіо/відеороликів із аналіз інформаційних та 

тематичних компонентів. 

 

Групові вправи: 

Вправа 1 «Структура повідомлення».  
Прослуховування аудіо/відеороликів із аналізом інформаційних та 

тематичних компонентів. Що сказала людина на рівні інформації? Яке 

ставлення людина продемонструвала до співрозмовника? 

 

Вправа 2. «Техніки емоційної підтримки». 

У міні-групах дається завдання розробити та продемонструвати 

реалізацію технік «Я-позиція», «Ввічлива відмова», «Комплімент», 

«Висловлення почуттів». Групове обговорення. 

 

Вправа 3. «Я-позиція». 

Учасникам дається завдання перетворити перелік «Ти-повідомлень» на 

«Я-повідомлення» з дотриманням правил даної техніки та коректної структури 

повідомлень.  

 

Вправа 4. «Ввічлива відмова». 
Робота в парах. Учасникам пропонується застосувати дану техніку в 

наступних ситуаціях: 

Пропозиція неправомірної вигоди. 

Прохання відпустити правопорушника через важливі причини. 

Прохання виконати дії, що не входять у коло обов'язків тощо. 

 

Вправа 5. «Емоційне переконання» 

Робота в парах. Слухачам дається завдання відпрацювати дану техніку за 

наведеними нижче сюжетами. Необхідно створити емоційну картину з 

громадянином у головній ролі, аби він «став на місце» відповідної особи. 

Ситуація 1.  

Уявіть себе на місці…. У Вас є дитина? Уявіть собі, що ви з нею пішли у 

супермаркет, а вона випадково загубилась. Ви намагаєтесь знайти свідків, 

адміністраторів, камери спостереження. Але у всіх є свої важливіші справи. Ви 

відчуваєте повний розпач. В такому самому розпачі виступає зараз Сергій, який 

загубив сина. Будь-ласка, уявіть себе на його місці. А тепер, будь-ласка, 

знайдіть 10 хвилин і спробуйте згадати, що ви бачили.  
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Приклад 2. 

Негативні наслідки. Я розумію, що ви маєте великий досвід керування 

автомобілем, а 50 грамів Вам не доза. Якщо я відпущу зараз Вас, я повинен 

буду відпускати кожного, хто випив 50 грамів. А не всі водії такі вправі,і як Ви. 

І буде такий красень їхати і потрапить він у ДТП, зіб'є маленьку дівчинку. 

Можливо вашу рідну. Ви б собі хотіли такої долі?  

 

Приклад 3. 

Власний досвід. Скажіть, будь-ласка, у Вас були схожі випадки у житті? 

Вам доводилось стикатись із порушенням Ваших прав? Ви були в той момент 

злі чи перелякані? Чи не хотіли б Ви, щоб хтось підтримав Вас в той момент. 

Так і нам зараз потрібна підтримка, потрібні декілька хвилин 

 

Контрольні питання: 

1. Вербальні та невербальні техніки створення довірливих відносин. 

2. Інформаційний та емоційний компоненти повідомлень. 

3. Емоційне та раціональне переконання. 

4. Техніки емоційної підтримки. 

5. Залучення до співпраці. 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

ТЕМА 1.7.3. Підготовка до проведення спілкування (опитування) 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми: етапи опитування, 

робота з інформацією, реконструкція обставин події, сформувати у слухачів 

розуміння важливості удосконалення вмінь коректного проведення кожного з 

етапів опитування в професійному спілкуванні дільничних офіцерів поліції, 

сформувати необхідні навички спілкування відповідно до завдань 

правоохоронної діяльності. 

Виховна мета: сприяти формуванню власної комунікативної 

компетентності та готовності використовувати набуті знання про психологічні 

закономірності процесу опитування у професійній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності сприймання, розуміння 

співрозмовника, організації ефективної взаємодії у процесі опитування, що 

сприятиме більш ефективному виконанню службових обов’язків дільничними 

офіцерами поліції. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 
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Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Професійна етика. 

Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. 

 

План лекції: 

1. Психологічна характеристика етапів опитування у комунікативній 

діяльності дільничних офіцерів поліції. 

2. Психологічні особливості роботи з інформацією у процесі опитування. 

3. Методи реконструкції обставин події. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Сутність процесу підготовки до опитування. 

2. Представлення при зустрічі з громадянином. 

3. Встановлення психологічного контакту. 

4. Етап вільної розповіді та оцінка доцільності проведення опитування. 

5. Відтворення ситуації з метою чіткого змалювання картини події. 

6. Коректне закінчення розмови з опитуванням. 

7. Узагальнення й інтерпретація отриманої інформації та планування 

подальших дій. 

 

Групові вправи: 

Вправа 1. «Підготовка до опитування».  

Учасники отримують короткий опис ситуацій, за якими вони повинні 

скласти схему бесіди, враховуючи всі відомості, отримані протягом попередніх 

занять.  

Ситуації: опитування дитини, підлітка, особи похилого віку, іноземця, 

підозрюваного, особи у стані сп’яніння, у стресових станах, о 3 годині ночі. 

 

Вправа 2. «Представлення». 

За кейсами, опрацьованими в попередній вправі, дільничні повинні 

зробити коротке представлення та вступне слово при проведенні опитування. 

 

Вправа 3. «Встановлення контакту». 

За опрацьованими ситуаціями групам необхідно запропонувати ряд дій, 

що можуть покращити контакт із громадянином, який підлягає опитуванню. 

 

Вправа 4. «Вільна розповідь». 

За опрацьованими ситуаціями учасники повинні спонукати громадянина 

до короткого опису відомої інформації. Наприкінці розповіді вони повинні 

зробити висновок відносно того, чи варто опитувати дану особу. Висновок 

аргументувати.  
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Вправа 5. «Відтворення ситуації». 

Групова дискусія. Слухачі повинні опрацювати наступні питання. Як Ви 

будете організовувати опитування у частині відтворення ситуації? Як будете 

планувати бесіду від час відтворення? Як будете записувати? Як домовлятись із 

напарником? Із свідками? 

 

Вправа 6. «Закінчення опитування». 

Відпрацювання типових закінчень опитувань. Збереження відносин між 

дільничним та громадянином.  

 

Вправа 7. «Узагальнення інформації». 

Кожен слухач повідомляє про найбільш важливі для себе фрагменти 

заняття, планує наступні дії з використання отриманої інформації. 

 

Контрольні питання: 

1. Послідовність етапів опитування. 

2. Основні типи ставлення до теми спілкування. 

3. Реагування у ситуації приховування інформації. 

4. Методи згадування обставин при забуванні інформації. 

5. Дії дільничного при надлишковій інформації від опитуваного. 

 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 

 

 

ТЕМА 1.7.4. Практичні навички спілкування (опитування) громадян 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: закріпити та поглибити базові поняття з тем: 

маніпуляція, конфлікт, довірчі відносини, аргументація; сформувати у слухачів 

розуміння важливості удосконалення комунікативної компетенції в 

професійній діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню готовності до розвитку власної 

комунікативної компетентності та готовності використовувати набуті знання 

про психологічні закономірності процесу опитування у професійній діяльності. 

Розвивальна мета: розвити здібності сприймання, розуміння 

співрозмовника, організації ефективної взаємодії у процесі опитування, що 

сприятиме більш ефективному виконанню службових обов’язків дільничними 

офіцерами поліції. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: схеми, плакати, малюнки. 
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Міжтематичні зв’язки: Ефективна комунікація. Професійна етика. 

Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських. Стресостійкість. 

Взаємодія з населенням на засадах партнерства. 

 

План лекції: 

1. Ознаки типів комунікативної поведінки. 

2. Психологічно грамотна структура повідомлень. 

3. Роль аргументації в процесі опитування. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Робота з різними типами комунікативної поведінки. 

2. Застосування технік емоційної підтримки. 

3. Використання технік аргументації. 

 

Групові вправи: 

Вправа 1. «Типи комунікативної поведінки».  

Слухачі повинні продемонструвати такі типи комунікативної поведінки 

як психологічний тиск, пристосування. Також у формі рольової гри 

здійснюється демонстрація відношення громадян до ситуації інтерв’ю та 

допиту. Учасники моделюють реакцію «підстроювання зверху», інші 

пристосовується у реакцію «підстроювання знизу». Проводиться групове 

обговорення. 

 

Вправа 2. «Я-позиція» 

Слухачі демонструють використання «Я-позиції» для формування 

рівноправних відносин із громадянином. 

 

Вправа 3. «Ввічлива відмова». 

Учасникам необхідно продемонструвати навички відмовляти людині у її 

проханні без погіршення відносин. Тренер пропонує учасникам різноманітні 

ситуації. Дільничні повинні відреагувати у форматі доброзичливої відмови. “А 

ви не могли б мене підвезти?”, “Може, ми вирішимо це питання?” 

 

Вправа 4. «Комплімент». 

Тренування здатності знаходити позитивні сторони в співбесіднику, 

здатність поглиблювати контакт і покращувати ставлення співбесідника за 

допомогою коротких компліментів. Тренер задає тематику для компліментів, 

учасники повинні надати неупереджений комплімент на задану тему: 

1. Компліменти про минуле. Ви вразили мене вчора тим, як чітко та 

детально повідомили всі тонкощі…. 

2. Комплімент у питанні. Підкажіть, де саме ви отримали настільки 

ґрунтовне розуміння питань …? 

3. Допомога та порада. Я без Вас не впораюсь. Допоможіть із 

порадою, до кого краще звернутись в даному закладі? 
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4. Порівняння. Ваші думки мені зрозумілі. Ви мислите набагато 

чіткіше, ніж ваш опонент. 

Що можна хвалити? 

5. Предмети, що належать людині чи пов'язані із нею.  

 Я бачу у Вас телефон Lenovo? В мене також, найкращий вибір. 

 Ви займались хокеєм? Трус не грає в хокей! 

 У вас дуже гарна бібліотека, таку можу мати лише людина з 

бездоганним смаком. 

 

Вправа 5. «Дія-Наслідки». 

Тренер пропонує варіанти ситуацій. Слухачі повинні надати свої техніки 

аргументації. Приклади ситуацій: “Ви повинні допитати дитину окремо від 

дорослих”, “Ви викликаєте людину для дачі свідчень.”, “Ви відмовляєтесь від 

коштовного подарунка”. 

 

Вправа 6. «Дія-Вигода». 
Тренер пропонує варіанти ситуацій. Слухачі повинні надати свої техніки 

аргументації. Приклади ситуацій: “Якщо ви зараз пред’явите документи, ви 

зможете…”, “Відкрийте, будь-ласка, двері, мені потрібно……, Ви зможете….” 

Слухачі продовжують типові фрази із коментарями викладача. 

 

Контрольні питання: 

1. Умови проведення опитування. 

2. Типи комунікативної поведінки. 

3. Створення довірливих відносин. 

4. Техніки емоційної підтримки. 

5. Техніки аргументації. 
 

Література: 

[273, 274, 275, 276, 285, 287, 303, 352, 437, 442, 474, 475, 584, 667, 668] 
 

 

Дисципліна 1.8. Робота дільничного офіцера поліції орієнтована 

на потреби громади 
 

ТЕМА 1.8.1. Робота дільничного офіцера поліції з громадою 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

форми і методи партнерства; можливість самостійного розмежувовувати 

дефініцій “взаємодія”,  “співробіництво” та “партнерство” у сфері відносин 

поліції з населенням.  
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Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття партнерства.  

2. Розмежування дефініцій “взаємодія”,  “співробітництво” та 

“партнерство” у сфері відносин поліції з населенням.  

3. Поліція – сервісна служба з надання поліцейських послуг. 

4. Формування  позитивного іміджу поліції. Пріоритетні напрями 

партнерства поліції та громадськості.  

5. Форми та методи партнерства. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
До відділку поліції надійшло повідомлення про бійку у нічному клубі між 

представницями "слабкої статі" через раптову сварку. Прибувши на виклик, 

працівники поліції змушені були затримати громадянок Л. віком 19 років, Ж, 21 

рік, А., 19 років та К., 20 років. Причиною бійки, за словами свідків, стала 

відсутність вільного столика для громадянок А. й К. Зі слів громадянки Ж., 

вона перебуває на 2-му місяці вагітності. До всіх правопорушниць на місці було 

застосовано обмеження свободи пересування без спеціальних засобів. 

Проаналізуйте ситуацію.  

Чи правильними були дії поліцейських?  

Чи впливає стать правопорушника на обмеження застосування сили з 

метою припинення правопорушення?  

Прокоментуйте застосування поліцейського примусу до громадянки Ж. 
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Ситуація 2 

Громадянин К. телефоном о 23:15 год. повідомив поліцію про те, що його 

сусіди, які проживають поверхом вище за адресою вул. Шевченка, 21, кв. 34 у 

винайманому житлі, гучно слухають музику й не звертають уваги на прохання 

мешканців поверхом нижче стишити звук, зважаючи на нічний час. Телефон у 

квартирі відсутній. У зв’язку з вище наведеним К. попросив вжити дієвих 

заходів для припинення таких дій з боку сусідів.   

Проаналізуйте ситуацію.  

Які форми та методи впливу на правопорушників необхідно вжити 

працівникам поліції для встановлення контакту? 

У якій формі слід побудувати спілкування з метою припинення 

правопорушення?  

Яким чином примирити ображених та "святкуючих" сусідів? 

Чи достатньо в даній ситуації лише спілкування з правопорушниками? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Ситуація 3 
 Офіцером поліції неподалік від гуртожитку університету виявлено групу 

студентів, які розпивають спиртні напої у громадському місці близько 22 : 00.  

Запропонуйте алгоритм дії офіцера поліції в даній ситуації.  Яку 

модель спілкування доцільно обрати з метою припинення правопорушення? 

Які можливі шляхи подальшого розвитку ситуації? Наскільки на них 

впливатимуть комунікативні вміння поліцейського? 

 

Ситуація 4 

Близько 19:00 год. офіцер поліції звернув увагу до перехожого, котрий 

поводився невпевнено, шукаючи адресу будинку. На запитання інспектора з 

цього приводу перехожий повідомив, що шукає будинок, у якому має 

проживати його тітка. 

У чому полягає сутність надання поліцією послуг населенню?  

Чи привертає увагу правопорушників подібна поведінка перехожих?  

На чому необхідно акцентувати увагу офіцера поліції з метою зменшення 

віктимності поведінки громадян у громадських місцях? 

 

Ситуація 5 

У міському парку близько 13: 00 год. офіцером поліції виявлено 

громадянку А. віком 65 років з ознаками незадовільного стану здоров’я 

внаслідок раптового серцевого нападу. Найближча лікарня розміщена за 7 

кварталів міста. 

Опишіть алгоритм дій поліцейського у даній ситуації.  

Чи входить надання медичної допомоги до сервісних функцій поліції? 
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Контрольні питання: 

1. Поняття  партнерства.  

2. Розмежування дефініцій “взаємодія”, “співробітництво” та 

“партнерство” у сфері відносин поліції з населенням.  

3. Основні повноваження дільничного офіцера поліції по роботі з 

громадою 

4. Характеристика принципів діяльності поліції 

5. Поняття та види поліцейських послуг 

6. Поліція – сервісна служба з надання поліцейських послуг. 

7. Формування  позитивного іміджу поліції.  

8. Пріоритетні напрями партнерства поліції та громадськості.  

9. Форми партнерства. 

10. Основні методи партнерства. 

 

Література: 

[1, 5 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

 

ТЕМА 1.8.2. Консультативні групи громадян 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

формування та організація роботи консультативних груп громадян, принципи 

створення та функціонування консультативної групи громадян.   

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина,  захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. 
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Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Співпраця поліції з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об'єднаннями на засадах партнерства.  

2. Особистісний підхід, позитивна взаємодія та правові аспекти 

партнерських відносин між поліцією і населенням. 

3. Формування та організація роботи консультативних груп громадян. 

4. Принципи створення та консультативної групи громадян.   

5. Функціонування консультативної групи громадян.   

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Ситуація 1. До відділку поліції доставлено громадянина Р. віком 28 

років, котрий перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не 

усвідомлюючи власних дій, вирішив застосувати грубу силу до патрульного 

вже у відділку, та вдався до погроз щодо подальшого його перебування на 

посаді. 

 Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

 Чи слід застосовувати силу з боку поліцейських у подібних ситуаціях?  

 Якою може бути мета застосування сили в даному випадку? 

 

Ситуація 2. До поліції звернулися жителі під’їзду будинку за адресою 

Грушевського, 45, з проханням розібратися в такій ситуації: громадянка С. з 

власної ініціативи влаштувала притулок для бездомних котів на сходинковому 

майданчику між 3-м та 4-м поверхами. Зважаючи на наявність маленьких дітей 

у під’їзді та антисанітарні умови, що створюються у такий спосіб, на їхню 

думку така самодіяльність може призвести до непередбачуваних негативних 

наслідків. Дільничний вирушив за вказаною адресою. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

Яку модель спілкування має обрати поліцейський, щоб установити 

контакт із громадянкою С.? 

Які існують можливі шляхи розв’язання даної проблеми, про які 

необхідно повідомити громадянку С? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Ситуація 3. У вечірній час поліцейськими виявлено скупчення молодих 

людей віком приблизно 18-25 років поблизу пивного бару чисельністю 11 осіб. 

Компанія, явно збуджена після футбольного матчу своєї команди, скандувала 

різні гасла та викрики, що турбували перехожих. 

Яку модель поведінки мають обрати поліцейські у цій ситуації, що 

склалася?  
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Які способи мінімізації напруженості варто застосувати у даному 

випадку? 

 

Ситуація 4. Поліцейських викликали сусіди подружньої пари, де виникла 

серйозна сварка за адресою пер. Залізний, 13. У сім’ї проживає малолітня 

дитина віком 8 років. Чоловік систематично зловживає алкогольними напоями. 

Сварка відбувалася на підвищених тонах, і в сусідів виникли побоювання, що 

наслідки можуть бути непередбачуваними. 

 Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

 Чи правильними були дії сусідів? 

 Проаналізуйте алгоритм дій поліцейських для мінімізації 

напруженості між подружжям.  

Які дії необхідно вчинити в першу чергу? 

Які способи розв’язання даного конфлікту можуть бути застосовані?  

 

Ситуація 5. Жителі одного з під'їзду багатоквартирного будинку 

постійно скаржаться в поліцію щодо проблеми: хтось справляє нужду у ліфті.  

 Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

 Яку модель поведінки мають обрати поліцейські в спілкуванні з 

усіма жителями під’їзду в профілактичних цілях? 

 Якими є шляхи вирішення проблеми з позицій об'єднання зусиль 

поліції та громади?Відповідь обґрунтуйте. 

 

Контрольні питання: 

1. Співпраця поліції з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об'єднаннями на засадах партнерства.  

2. Особистісний підхід, позитивна взаємодія та правові аспекти 

партнерських відносин між поліцією і населенням. 

3. Правові аспекти партнерських відносин між поліцією і населенням. 

4. Формування  роботи консультативних груп громадян. 

5. Організація роботи консультативних груп громадян. 

6. Принципи створення існування консультативної групи громадян.   

7. Функціонування консультативної групи громадян.   

8. Поліцейський як представник громади 

9. Запобігання та розкриття злочинів – основній внесок громади в 

роботу поліції 

10. Міжнародний досвід  щодо створення та діяльності громад  
 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 
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ТЕМА 1.8.3 Урегулювання проблем громади на території 

обслуговування 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості урегулювання проблем громади на території обслуговування 

дільничного офіцера поліції  

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина,  захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття громадського контролю. Принципи та суб’єкти громадського 

контролю.  

2. Інструменти громадського контролю (звернення, запит на інформацію, 

громадські слухання, громадська експертиза тощо).  

3. Звіт про поліцейську діяльність. Прийняття резолюції недовіри 

керівникам органів поліції.  

4. Незалежні соціологічні служби.  

5. Рівень довіри населення – основний критерій ефективності діяльності 

поліції. Залучення громадян до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ввідне завдання: 

Група громадських моніторів приходить із візитом до поліцейської 

дільниці для моніторингу діяльності дільничних офіцерів поліції. 

Моніторинговий візит здійснюється групою жителів населеного пункту 

(районний центр з населенням близько 50 тис. осіб, наприклад, м. Фастів, 

Київська область).   

 

Методичні вказівки щодо проведення: 

1. Слухачі об’єднуються в дві групи (1 хвилина): 1) працівники 

правоохоронних органів, які працюють в даній поліцейській дільниці; 2) група 

громадських спостерігачів, які здійснюватимуть громадський моніторинг.   

2. Кожна група отримує завдання від тренера та виконує їх (10 хвилин): 

Перша група готує на фліпчарті перелік інформації, що буде надана 

моніторам під час їх візиту, перелік об’єктів, які будуть продемонстровані 

громадським моніторам, вказуючи при цьому мету надання тієї чи іншої 

інформації чи демонстрації об’єктів. 

Друга група готує план моніторингу на фліпчарті – інформацію, що буде 

запитувана у дільничних офіцерів – які об’єкти вони планують оглянути, який 

час буде обрано для моніторингового візиту, як часто необхідно здійснювати 

такі візити. 

3. Кожна група делегує 3 учасника для розігрування процесу 

моніторингового візиту групи громадських моніторів до поліцейської дільниці 

(10 хвилин). Після розігрування сценки учасники повертаються на місця. 

4. Учасники кожної групи обговорюють підготовлені попередньо 

напрацювання на фліпчартах, а саме: що  було використано, що ні, чому, що їх 

група вважає за доцільне використати, а що ні, чому (5  хвилин).  

5. Кожна група делегує по 1 учаснику, які демонструють підготовлені 

попередньо напрацювання на фліпчартах та по черзі розповідають, що було 

використано, що ні, чому, що їхня група вважає за доцільне використати, а що 

ні, чому. Учасники з різних груп можуть задати одне одному запитання щодо  

розігрування процесу моніторингового візиту та висловлених уточнень після 

обговорення попередніх напрацювань (7 хвилин). 

6. Загальне обговорення результатів заняття (7 хвилин) :  

- Чому, на думку слухачів, група громадських моніторів була сформована 

з жителів населеного пункту, де проводився моніторинг? 

- Які, на думку слухачів, переваги чи недоліки формування таких 

моніторингових груп з жителів інших населених пунктів? 

- Яку інформацію чи об’єкти ще варто було б включити до переліку 

запитуваних під час моніторингового візиту? 

- Які інструменти громадського контролю були використані? Які 

інструменти не були використані, але їх варто було використати? 

- Як часто слід проводити такі моніторинги?  

- Ким та як може бути використана інформація за результатами 

такого моніторингу? 
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7. Загальні висновки тренера (до 3 хвилин). 

Загальний час проведення вправи з обговоренням 40 хвилин. 

 

 

Контрольні питання: 

1. Особливості здійснення  громадського контролю.  

2. Принципи  громадського контролю.  

3. Суб’єкти громадського контролю.  

4. Звернення  та запит на інформацію як інструменти громадського 

контролю  

5. Громадські слухання та громадська експертиза як інструменти 

громадського контролю  

6. Звіт про поліцейську діяльність.  

7. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції.  

8. Незалежні соціологічні служби.  

9. Рівень довіри населення – основний критерій ефективності діяльності 

поліції.  

10. Залучення громадян до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліції. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

Тема 1.8.4. Етапи і якість прийняття рішень. Фактори і бар’єри для 

ефективного прийняття рішень 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: розгляд та вивчення понятійно-категоріального 

апарату з відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про етапи прийняття рішення, фактори і бар’єри, які впливають на 

ефективне прийняття управлінського рішення. 

Виховна мета: формування стійких управлінських якостей необхідних 

дільничному офіцеру поліції для прийняття ефективного управлінського 

рішення, а також вмінь та навичок з метою подальшого використання в 

практичній діяльності.  

Розвивальна мета: розвивати здібності керівника підрозділу дільничних 

інспекторів поліції у здійсненні організаційної діяльності. 

Навчальне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютер, 

підручники і посібники.  

Міжпредметні зв’язки: адміністративне право, адміністративна 

діяльність, управління національною поліцією, управління підрозділами поліції 

в надзвичайних ситуаціях, психологія управління. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття управлінських рішень в діяльності дільничних офіцерів 

поліції в системі Національної поліції України та їх класифікація. 

2. Стадії підготовки та прийняття управлінських рішень дільничним 

офіцером поліції. 

3. Фактори та бар’єри, які впливають на прийняття управлінських 

рішень дільничним офіцером поліції.   

4. Організація виконання управлінських рішень дільничним офіцером 

поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

В м. Н-ську на протязі останніх 3-х місяців скоєно низку розбійних 

нападів зі зґвалтуванням. Злочинець нападає на жертву в темних місцях 

наносить тілесні ушкодження, заволодіває майном потерпілих та ґвалтує. 

Дільничними офіцерами поліції спільно з іншими працівниками 

територіального органу Національної поліції було проведено ряд оперативно-

розшукових заходів, щодо встановлення причетних осіб до скоєння злочину.  

Завдання (для начальника сектору превенції територіального підрозділу 

поліції): організовує роботу дільничних офіцері поліції та їх помічників та в 

подальшому здійснює контроль. 1) оцінити оперативну обстановку в 

територіальних підрозділах; 2) з’ясувати попередній обсяг завдань підлеглих (в 

т.ч. по найбільш проблемним питанням); 3) заслухати пропозиції  дільничних 

інспекторів поліції, щодо пропозицій для прийняття рішення; 4) зібрати та 

проаналізувати інформацію, отриману з різних джерел; 4) сконструювати 

варіанти рішень. Завдання (в ролі дільничного офіцер поліції): підготувати 

пропозиції керівнику підрозділу для прийняття ефективного управлінського 

рішення. 

Алгоритм дій: Група розподіляється на начальника сектору превенції 

територіального підрозділу поліції и 8-9 дільничних інспекторів для 

вироблення ефективного управлінського рішення (етапів прийняття рішення) 

на добу і на наступний тиждень. За наступною схемою: 1) діагноз стану 

системи управління та середовища функціонування; 2) виникнення проблеми та 

її усвідомлення або отримання наказу «зверху»; 3) формулювання цілей та 

постановка завдань; 4) збирання та аналіз інформації; 5) конструювання 

варіантів рішення; 6) вибір раціонального рішення.  
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Контрольні питання: 

1. Поняття управлінського рішення  в органах Національної поліції та 

його ознаки. 

2. Передумови прийняття управлінського рішення  дільничним офіцером 

поліції. 

3. Характеристика етапів підготовки та прийняття управлінських рішень 

дільничним офіцером поліції. 

4. Фактори та бар’єри, які впливають на виконання управлінських 

рішень дільничним офіцером поліції.   

5. Вимоги до організації виконання управлінських рішень дільничним 

офіцером поліції. 

6. Основні види забезпечення виконання управлінських рішень у 

діяльності дільничного офіцера поліції. 
 

Література: 

[1, 40, 58, 133, 130, 115, 135, 145, 146, 263, 265, 291, 361, 532, 533, 594, 633, 645] 
 

 

ТЕМА 1.8.5. Управління проведення зборами громадян 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: розгляд та вивчення понятійно-категоріального 

апарату з відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про особливості управління проведення зборами громадян дільничним 

офіцерам поліції. 

Виховна мета: формування стійких управлінських якостей необхідних 

керівнику підрозділу поліції для ефективного планування і контролю 

проведення зборів громадян.  

Розвивальна мета: розвивати здібності дільничного офіцера поліції при 

взаємодії з громадою. 

Навчальне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютер, 

підручники і посібники.  

Міжпредметні зв’язки: адміністративне право, адміністративна 

діяльність, управління національною поліцією, управління підрозділами поліції 

в надзвичайних ситуаціях, психологія управління. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 



407 

План лекції (навчальні питання): 

1. Основні завдання та повноваження дільничного офіцера поліції щодо 

забезпечення проведення зборів громадян. 

2. Діяльність дільничного офіцера поліції з реалізації «Community 

Policing» та взаємодії з населенням. 

3. Планування і контроль проведення зборів громадян дільничним 

офіцером поліції. 

4. Звіт про поліцейську діяльність керівника територіального органу 

поліції та дільничного офіцера поліції. 
 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
 

Ситуативне завдання: 

В поліцію м. Н-ська звернулися батьки 9-и річної дівчинки, яка після 

школи не повернулася до дому. Раніше дитина була слухняною та акуратною. О 

13.00 після закінчення занять вона пішла у бік своєї домівки звичайним 

маршрутом, але батьки її не дочекалися. Після з’ясування ситуації у школі, 

батьки у 15.15 зателефонували до чергової частини територіального органу 

поліції.   

Завдання: розробити пропозиції щодо розшуку дитини з організацією 

зборів громади та представників ЗМІ. Дільничний офіцер поліції повинен 

організувати та координувати дії поліцейських та приданих сил по 

забезпеченню публічної безпеки та порядку під час проведення зборів 

громадян.  

На підготовчому етапі основним методом підготовки до забезпечення 

публічної безпеки та порядку є прогнозування (моделювання) керівництвом 

відділень  поліції обстановки, яка може виникнути під час проведення зборів 

громадян (масового заходу). Прогнозування обстановки передбачає вивчення 

повідомлень організаторів про: місце, час, чисельність масового заходу, 

поведінку і настрій його учасників, ставлення до проведення заходу окремих 

верств населення, можливі зміни кількості учасників, (підтримка заходу 

різними громадськими та політичними організаціями) та порядку проведення 

заходу, результати забезпечення правопорядку під час проведення попередніх 

аналогічних заходів, інформація про стан оперативної обстановки. 

Для вирішення завдань «Community Policing» дільничний офіцер поліції 

взаємодіє з органам місцевого самоврядування, активом громадськості, 

представниками об’єднаної територіальної громади, керівниками підприємств, 

навчальних та культурних закладів та населення. Здійснює обмін інформацією 
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та спрямовує роботу на отримання інформації, що представляє оперативний 

інтерес. 

Алгоритм дій: Навчальна група розподіляється на 2-3 підгрупи (в 

залежності від кількості слухачів)  по 8-9 осіб з яких обирається начальник 

сектору превенції територіального підрозділу поліції та дільничні офіцери 

поліції, які мають виробити спільний алгоритм дій згідно ситуаційного 

завдання.  

 

Контрольні питання: 

1. Основні завдання та повноваження дільничного офіцера поліції щодо 

забезпечення публічного безпеки та порядку. 

2. Діяльність дільничного офіцера поліції з реалізації «Community 

Policing» та взаємодії з населенням. 

3. Організація належних умов проведення зборів громадян дільничним 

офіцером поліції. 

4. Особливості організації роботи дільничного офіцера поліції на 

поліцейській дільниці. 

5. Обов’язки помічника дільничного офіцера поліції. 

 

Література: 

[1, 40, 58, 133, 130, 115, 135, 145, 146, 263, 265, 291, 361, 532, 533, 594, 633, 645] 

 

 

ТЕМА 1.8.6. Моделі аналізу урегулювання проблем та прийняття 

рішень 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: розгляд та вивчення понятійно-категоріального 

апарату з відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про особливості аналізу оперативної обстановки дільничним офіцерам 

поліції. 

Виховна мета: формування стійких управлінських якостей необхідних 

дільничному офіцеру поліції при прийнятті управлінських рішень в умовах 

ускладнення оперативної обстановки на території обслуговування.  

Розвивальна мета: розвивати здібності дільничного офіцера поліції при 

аналізі оперативної обстановки на території обслуговування. 

Навчальне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютер, 

підручники і посібники.  
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Міжпредметні зв’язки: адміністративне право, адміністративна 

діяльність, управління національною поліцією, управління підрозділами поліції 

в надзвичайних ситуаціях, психологія управління. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття аналітичної роботи та її основні напрями в діяльності 

дільничного офіцера поліції. 

2. Поняття оперативної обстановки та характеристика факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища в організації роботи дільничного 

офіцера поліції.  

3. Види аналізів оперативної обстановки, які використовуються 

дільничним офіцером поліції під час прийняття управлінських рішень. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Дільничний офіцер поліції готує аналітичну довідку за звітний період 

(місяць, півріччя, 9 міс. та рік) про оперативну обстановку на обслуговуваній 

території. Дільничний офіцер поліції, який обслуговує об’єднану територіальну 

громаду декількох населених пунктів готує звіт про стан правопорядку на 

поліцейській дільниці, заходи, які вживаються із попередження правопорушень, 

підвищення авторитету та довіри населення до його діяльності та поліції в 

цілому. 

Аналітична довідка містить відомості, які характеризують: територію 

обслуговування, її особливості, розташування і режим роботи підприємств, 

установ та організацій, усіх форм власності, об’єктів дозвільної системи; 

населення на території поліцейської дільниці;  кількість скоєних та розкритих 

на поліцейській дільниці правопорушень, обставини, які призводять до їх 

скоєння, осіб, поведінка яких контролюється працівниками поліції; місця 

концентрації осіб, схильних до скоєння правопорушень; сили та засоби, які 

залучалися до охорони публічного порядку до охорони поліцейської дільниці.    

Алгоритм дій: підготувати аналітичну довідку по результатами роботи за 

звітний період. 
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Контрольні питання: 

1. Поняття аналітичної роботи в діяльності дільничного офіцера поліції. 

2. Оперативна обстановка як головний об’єкт аналітичної роботи в 

діяльності дільничного офіцера поліції. 

3. Види аналізів оперативної обстановки, які використовуються 

дільничним офіцером поліції під час прийняття управлінських рішень. 

4. Види аналітичних документів в службовій діяльності дільничного 

офіцера поліції. 

5. Правові підстави та порядок складання аналітичних документів 

дільничним офіцером поліції. 
 

Література: 

[1, 40, 58, 133, 130, 115, 135, 145, 146, 263, 265, 291, 361, 532, 533, 594, 633, 645] 
 

 

ТЕМА 1.8.7. Формування команди та групове прийняття рішень 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості формування команди та групового прийняття рішень. 

Виховна мета: сформувати ціннісні та моральні орієнтири слухачів, їх 

громадську активність, розуміння соціальних і професійних норм поведінки. 

Розвивальна мета: сформувати пізнавальну та творчу активність 

слухачів щодо зазначеної проблеми, включити їх в процес наукового пошуку та 

самостійного усвідомлення одержаних висновків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: загальна психологія, психологія особистості, 

соціальна психологія, психологія управління. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Психологія формування команд та управління ними. 

2. Психологічні аспекти групових і міжособистісних відносин в команді. 

3. Ефективне управління командою. 
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План практичного заняття: 
1. Психологічні особливості процесу групового прийняття рішень. 

2. Типи стратегій і тактик прийняття групових рішень в складних 

ситуаціях. 

3. Основні причини та шляхи запобігання конфліктів у команді. 

4. Виконати практичні завдання.  

 

Практичні завдання: 

Завдання 1 

За допомогою методики самооцінки ділових і особистісних якостей 

керівника (менеджера) провести на вибір тести: «Чи здатні Ви стати 

керівником», «Який Ви керівник», «Методика оцінки стиля керівництва». 

 

Завдання 2 

Складіть план діяльності щодо створення команди. Складаючи план 

формування команди точно визначте мотиви й мету її створення. Пам’ятайте, 

що формування команди не є самоціллю. Команда – це ефективний засіб 

реалізації більш складних і суттєвих організаційних завдань. 

 

Завдання 3 

За допомогою методики «Чи конфліктна Ви особистість?» з’ясуйте свій 

рівень конфліктності. 

 

Завдання 4 

За допомогою методики К. Томаса «Вивчення стратегій поведінки у 

конфлікті» визначте характерні особисто для вас стратегії поведінки в 

конфлікті. 

Завдання 5 

Наведіть приклади конфліктів, що виникали у Вашій професійній 

діяльності. У ході групової дискусії проаналізуйте конфлікти, використовуючи 

загальну схему вирішення конфлікту. Запропонуйте Ваші шляхи виходу з 

конфлікту. 

 

Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику команди та розкрийте особливості її 

формування.  

2. Дайте характеристику групи як соціального феномена. 

3. Назвіть переваги групової роботи. 

4. У чому виявляється психологічна специфіка групового прийняття 

рішень? 

5. Які існують можливі психологічні стратегії групового прийняття 

рішень? 

6. В чому полягає сутність ситуативної детермінанти в груповому 

прийнятті рішення? 

7. Визначте функції ефективної групи і соціальні ролі її членів. 
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8. Які умови ефективності групового вирішення проблем? 

9. Охарактеризуйте основні етапи психологічної підготовки до 

конфліктного спілкування в команді. 

10.  Наведіть приклади передбачення та нейтралізації конфліктів в 

процесі групового прийняття рішень. 

 

Література: 

[289, 290, 292, 293, 294, 336, 372, 374, 381, 399, 412, 420, 436, 439, 495, 496, 531, 

585, 588] 

 

 

ТЕМА 1.8.8. Самомотивація у роботі поліцейського. 
 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості формування самомотивації у роботі поліцейського. 

Виховна мета: сформувати ціннісні та моральні орієнтири слухачів, їх 

громадську активність, розуміння соціальних і професійних норм поведінки. 

Розвивальна мета: сформувати пізнавальну та творчу активність 

слухачів щодо зазначеної проблеми, включити їх в процес наукового пошуку та 

самостійного усвідомлення одержаних висновків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: загальна психологія, психологія особистості, 

соціальна психологія, психологія управління. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Характеристика мотиваційної сфери особистості. 

2. Основні підходи до вивчення мотивації у психології. 

3. Методи, спрямовані на формування самомотивації у роботі 

поліцейського. 
 

План практичного заняття: 

1. Поняття мотиву. 

2. Основні теорії мотивації. 
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3. Шляхи розвитку та корекції професійної мотивації у роботі 

поліцейських. 

4. Виконати практичні завдання.  

 

Практичні завдання: 

Завдання 1 

Провести діагностику ступеню задоволення основних потреб за 

А. Маслоу. Обговорити одержані результати. 

 

Завдання 2 

Визначити рівень власної самоактуалізації за допомогою опитувальника 

Джонса і Крендалла. Обговорити одержані результати. 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення терміну «мотивація». 

2. Чим представлена мотиваційна сфера особистості? 

3. Наведіть відомі класифікації мотивів. 

4. Розкрийте механізм утворення мотиву. 

5. Розкрийте класифікацію потреб за А. Маслоу 

6. Наведіть основні теорії мотивації.  

7. В чому полягає важливість самомотивації в роботі поліцейського.  

8. В чому проявляються зв’язки між мотиваційним впливом керівництва 

і підвищенням якості роботи команди. 

9. Методи формування мотивації у професійній діяльності поліцейських. 

10.  Шляхи розвитку та корекції самомотивації у роботі поліцейських.  
 

Література: 

[289, 290, 292, 293, 294, 336, 420, 436, 439, 495, 496, 531, 585, 588] 

 

 

Тема 1.8.9. Концепція ефективного і продуктивного планування дій в 

рамках взаємодії з громадою 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: розгляд та вивчення понятійно-категоріального 

апарату з відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань 

слухачів про особливості планування дій в рамках взаємодії з громадою. 
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Виховна мета: формування стійких управлінських якостей необхідних 

дільничному офіцеру поліції при складанні індивідуальних та спільних планів 

щодо взаємодії з громадою по забезпеченню публічної безпеки та порядку.  

Розвивальна мета: розвивати здібності дільничного офіцера поліції 

щодо здійснення планування на території обслуговування. 

Навчальне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютер, 

підручники і посібники.  

Міжпредметні зв’язки: адміністративне право, адміністративна 

діяльність, управління національною поліцією, управління підрозділами поліції 

в надзвичайних ситуаціях, психологія управління. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Понятійно-категоріальний апарат системи планування в органах 

Національної поліції. 

2. Види планів в органах Національної поліції. 

3. Методика поточного та індивідуального планування дільничним 

офіцерам поліції. 

4. Особливості планування дій дільничного офіцера поліції в рамках 

взаємодії з громадою по забезпеченню публічної безпеки та порядку.  

 

Ситуативні завдання: 

В м. Н-ську повинен проходити футбольний матч між місцевою 

футбольною командою та гостями. Стало відомо про те, що напередодні 

футбольного матчу до міста прибула група фанатів футбольної команди, які 

відомі своєю бешкетною поведінкою. Група налічує близько 100 осіб, які 

збираються за декілька годин до початку матчу у пабі. Група інших місцевих 

фанатів планує бійку з опонентами. 

Завдання: вирішити з ким потрібно налагодити комунікацію за для 

попередження негативного розвитку ситуації (фанати, офіційні представники 

футбольних клубів, місцева влада, ЗМІ та інші). Розробити оперативний 

ситуативний план взаємодії та комунікації. Визначити роль дільничного 

офіцера поліції в організації та координації дії поліцейських та приданих сил по 

забезпеченню публічної безпеки та порядку під час футбольного матчу. 

Алгоритм дій: Навчальна група розподіляється на 2-3 підгрупи (в 

залежності від кількості слухачів)  по 8-9 осіб з яких обирається начальник 

сектору превенції територіального підрозділу поліції та дільничні офіцери 

поліції, які мають виробити спільний алгоритм дій згідно ситуаційного 

завдання.  
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Контрольні питання: 

1. Правові основи планування діяльності дільничного офіцера поліції. 

2. Види планів в органах Національної поліції та їх характеристика.  

3. Порядок розробки та затвердження індивідуальних планів роботи  

дільничного офіцера поліції. 

4. Планування роботи дільничного офіцера поліції стосовно осіб, які 

перебувають на обліках органів поліції.   

5. Спільне планування дій дільничного офіцера поліції з представниками 

громади, щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на поліцейській 

дільниці. 

 

Література: 

[1, 40, 58, 133, 130, 115, 135, 145, 146, 263, 265, 291, 361, 532, 533, 594, 633, 645] 

 

 

ТЕМА 1.8.10. Особливості ефективної комунікації в роботі 

дільничного офіцера поліції 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості ефективної комунікації в роботі дільничного офіцера поліції. 

Виховна мета: сформувати ціннісні та моральні орієнтири слухачів, їх 

громадську активність, розуміння соціальних і професійних норм поведінки. 

Розвивальна мета: сформувати пізнавальну та творчу активність 

слухачів щодо зазначеної проблеми, включити їх в процес наукового пошуку та 

самостійного усвідомлення одержаних висновків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: загальна психологія, психологія особистості, 

соціальна психологія, психологія спілкування, конфліктологія. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 

1. Структура та ефективність комунікації в роботі ДОП. 

2. Стратегії комунікації в роботі ДОП. 

3. Принципи та рівні комунікації. 
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План практичного заняття: 
1. Розуміння невербальної комунікації. 

2. Розвиток уміння слухати. 

3. Розвиток уміння впливати на людей. 

4. Виконати практичні завдання.  

 

Практичні завдання: 

Завдання 1 

Зробіть психологічну характеристику структурних елементів комунікації. 

Відповідь надайте у вигляді таблиці: 

 

Структурний елемент комунікації Характеристика 

  

  

 

Завдання 2 

Покажіть взаємозв’язок між структурою особистості та особливостями 

забезпечення зворотного зв’язку в процесі групових комунікацій. 

 

Завдання 3 

Проаналізуйте особливості забезпечення зворотного зв’язку одержувачем 

і відправником інформації під час монологічних, діадних та групових 

комунікацій. Відповідь надайте у вигляді таблиці: 

 

Вид відправленої 

інформації 

Особливості забезпечення зворотного зв’язку 

одержувачем і відправником інформації 

Монологічна комунікація  

Діадна комунікація  

Групова комунікація  

 

Завдання 4 

Проаналізуйте основні види комунікативних бар’єрів, причини їх 

виникнення та шляхи подолання. Відповідь надайте у вигляді взаємопов’язаної 

схеми: 

      причини                                                                             шляхи 

   виникнення                            комунікативні                      подолання 

комунікативних                            бар’єри                               бар’єрів 

      бар’єрів 

 

Завдання 5 

Дайте характеристику комунікативних бар’єрів як одного з видів 

психологічних бар’єрів на прикладі своєї групи. 
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Завдання 6 

Які психологічні фактори впливають на ефективність підготовки 

повідомлення? Опишіть ці фактори у взаємозв’язку з різновидами повідомлень 

за схемою: 
 

  психологічні фактори         повідомлення         ефективність повідомлення 

 

Контрольні питання: 
1. Назвіть фактори ефективної комунікації. 

2. Перерахуйте принципи комунікації.  

3. Перерахуйте стилі комунікації поліції в конкретних ситуаціях. 

4. Чим представлений інструментарій комунікативного процесу.  

5. Що таке невербальна комунікація? 

6. Які особливості процесу комунікації під час охорони правопорядку.  

7. Наведіть приклади безпечних умов комунікації. 

8. Перерахуйте бар’єри, що перешкоджають ефективній комунікації.  

9. Як розвивати навички активного слухання? 

10.  Критерії ефективності комунікативного впливу на людей. 
 

Література: 

[289, 290, 292, 293, 294, 336, 420, 436, 439, 495, 496, 531, 585, 588] 
 

 

ТЕМА 1.8.11. Етична поведінка та порядність у роботі поліцейського  

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: ознайомлення із змістом моральної культури 

особистості; основами етики спілкування і норм службових відносин. 

Виховна мета: сприяти формуванню вміння правильного поводження 

правоохоронців у громадських місцях та на офіційних заходах, а також 

засвоєнню правил спілкування з громадянами. 

Розвивальна мета: формування адекватної поведінки та адекватної 

реакції у взаємовідносинах із населенням; обґрунтувати світоглядні та ціннісні 

підходи для дотримання норм службового етикету. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

професійної діяльності поліцейського, деонтологія, норми і стандарти 

правоохоронної діяльності. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Етикет службової діяльності.  

2. Правила поведінки працівників поліції у громадських місцях та на 

офіційних заходах. 

3. Система етичних цінностей у повсякденній діяльності поліцейського. 

4. Дотримання норм антикорупційного законодавства і подарунковий 

етикет. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Моральна культура особи працівника поліції. Морально-естетичний 

зміст культури поведінки. 

2. Єдність змісту і форми у культурі поведінки. Моральні засади 

спілкування. 

3. Поняття та зміст етикету. Службовий етикет працівника поліції. 

4. Основні вимоги до спілкування з громадянами у повсякденній 

діяльності дільничного офіцера поліції. 

5. Робота в групах: дискусійне обговорення проблемних питань. 

6. Розв’язання ситуативних завдань та етичних задач. 

 

Завдання №1. Обговоріть питання:  

1. Чи може сумлінне виконання службових обов’язків бути моральним 

вчинком? За яких обставин? 

2. Що, на Вашу думку, означає бути людиною порядною? Чи можна 

бути «удавано порядною» людиною? 

3. У чому полягає моральна відповідальність людини за свої вчинки? Чи 

кожній людині притаманна моральна відповідальність? 

4. Поясніть, як Ви розумієте вислів: «Хороші манери складаються з 

маленьких самопожертвувань» (Р.Емерсон). Чи згодні Ви із цим? 

5. Що таке культура мовлення працівника поліції, яке значення має вона 

у його професійній діяльності? 

6. Чи повинен працівник поліції у позаслужбовий час дотримуватись 

норм службових відносин? 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Чи повинен працівник поліції стояти на варті моральних цінностей? Що 

слід обрати в ситуації заподіяння шкоди таким цінностям (честі, гідності та 

іншим) – їх захист чи виконання чітко визначеного службового завдання. 

Обміркуйте різні варіанти дії в подібних обставинах. Дайте аргументовану 

відповідь на запитання, як захищає чинне законодавство суспільну мораль. 

 

Ситуація 2 

Перебуваючи у громадському транспорті працівник поліції почав голосно 

розмовляти по телефону. Дана розмова мала приватний характер. 

Чи було порушено працівником поліції правила етикету, якщо так, то які? 
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Етичні задачі 

Задача 1 

Аргументуйте тезу: діти потребують додаткового захисту від порушень 

прав людини. 

Задача 2 

Чи вірне твердження: «Проблема насильства стосовно жінок є 

перебільшеною». 

 

Контрольні питання: 

1. Культура взаємовідносин як визначальна складова службового 

етикету. 

2. Чому у професійній діяльності існує заборона на формування 

інтимно-особистісного спілкування? 

3. Культура зовнішнього вигляду. 

4. Мистецтво спілкування і проблеми формування позитивного іміджу. 

5. Культура мовлення як елемент професійної культури. 

6. Чи є діяльність людини достатньою підставою для наших суджень про 

неї? 

7. Для чого людині бути порядною? Чи тотожні поняття духовність і 

порядність? 

8. Чи може працівник поліції спілкуватись на кримінальному жаргоні? 

9. Коли слід рішуче припинити дії правопорушника, а коли потрібно 

зробити попередження, роз’яснивши негативний зміст його дій? 

10. Чи можна – і якщо можна, то за що саме – поважати негідну людину? 
 

Література: 

[1, 36, 88, 91, 92, 93, 99, 103, 128, 125, 537, 546, 553, 575, 657] 
 

 

Дисципліна 1.9. Охорона місця події 
 

ТЕМА 1.9.1. Алгоритм дій дільничного офіцера поліції на місці події. 

Визначення меж місця події. Недопущення сторонніх осіб. Збереження 

слідової інформації 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування знань у контексті теоретичних та 

практичних аспектів щодо цілісного уявлення про структуру слідчої 

(розшукової) дії, як огляд місця події, відпрацювання практичних умінь по 

забезпеченню його охорони шляхом визначення певного алгоритму дій, щоб 

максимально забезпечити схоронність слідів вчиненого правопорушення, 

тактичних особливостей його проведення і складанню протоколу. 
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Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

здійснення охорони місця вчинення кримінального правопорушення, а також 

формуванню наукового світогляду, моральних, етичних та інших якостей 

особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності 

суворого виконання його положення. 

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення пам'ять, 

увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність, 

логіку слухачів, прищеплювати навички раціональних способів пізнавальної 

діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, 

посібники, мультимедійне обладнання. 

Наочні засоби: зразки документів. 

Міжтематичні зв’язки: взаємодія дільничного офіцера поліції з 

громадськими формуваннями та підрозділами Національної 

поліції; кримінальне провадження та методика розслідування окремих 

кримінальних правопорушень; техніка опитування.  
 

План лекції (навчальні питання): 

1. Дії дільничного офіцера поліції до прибуття слідчо-оперативної групи 

при отриманні повідомлення про кримінальне правопорушення від громадян. 

2. Дії дільничного офіцера поліції до прибуття слідчо-оперативної групи 

при виявленні кримінального правопорушення. 

3. Визначення меж місця події та недопущення сторонніх осіб. 

4. Дії дільничного офіцера поліції під час огляду місця події слідчо-

оперативною групою. 

5. Обмеження та заборони на місці події. 
 

План практичного заняття: 

1. Вирішення ситуативних завдань. 

2. Обговорення вирішених завдань із аудиторією (звернути увагу на 

дотримання відповідного алгоритму при вирішенні завдання). 
 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Перебуваючи на робочому місці, Вам надійшло повідомлення від 

чергового чергової частини управління Національної поліції України про те, що 

в магазині «Сонечко», який розташований на обслуговуваній Вами території, за 

адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 1 щойно вчинено крадіжку. 

 Завдання. Скласти алгоритм дій дільничного офіцера поліції відповідно 

до ситуації. 
 

Ситуація 2 

Перебуваючи на робочому місці, Вам надійшло повідомлення від 

чергового чергової частини управління Національної поліції України про те, що 
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поблизу супермаркету «Кишеня», який розташований на обслуговуваній Вами 

території, за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 16, відбувається бійка між 

невстановленими громадянами і є потерпілі з тілесними ушкодженнями. 

Завдання. Скласти алгоритм дій дільничного офіцера поліції відповідно 

до ситуації. 

Ситуація 3 

Перебуваючи на робочому місці, Вам надійшло повідомлення від чергового 

чергової частини управління Національної поліції України про те, що вчинено 

розбійний напад на працівника банку «Аваль», який розташований на 

обслуговуваній Вами території, за адресою: м. Київ, проспект. Лобановського, 12. 

Завдання. Скласти алгоритм дій дільничного офіцера поліції відповідно 

до ситуації. 

 

Ситуація 4 

Обслуговуючи територію закріпленої за Вами дільниці, до Вас звернувся 

громадянин Синков Д.І., про те, що біля будинку № 12 по вул. Стадіонна в 

м. Києві виявлено тіло людини. 

Завдання. Скласти алгоритм дій дільничного офіцера поліції відповідно 

до ситуації. 

 

Ситуація 5 

Обслуговуючи територію закріпленої за Вами дільниці, до Вас звернувся 

громадянин Кузнєцов М.І., про те, що щойно із його власного автомобіля « AUDI 

Q7» щойно викрадено автомагнітолу, відеореєстратор та інші особисті речі. 

Завдання. Скласти алгоритм дій дільничного офіцера поліції відповідно 

до ситуації. 

 

Контрольні питання: 
1. Алгоритм дій дільничного офіцера поліції при отриманні 

повідомлення про подію від громадян. 

2. Алгоритм дій дільничного офіцера поліції при самостійному 

виявленні кримінального правопорушення. 

3. Забезпечення збереження слідової інформації . 

4. Збір первинної інформації щодо обставин вчиненого злочину. 

5. Огляд місця події. 

6. Співвідношення понять «місце» події та «місце злочину». 

7. Учасники огляду місця події. 

8. Права дільничного офіцера поліції при огляді місця події. 

9. Обов’язки дільничного офіцера поліції при огляді місця події. 

10. Затримання особи на місці події. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 40, 58, 98, 114, 115, 116, 120, 160, 277, 278, 316, 366, 410, 455, 453, 

454, 456, 457, 458, 460, 461, 468, 498, 616] 
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ТЕМА 1.9.2. Дії дільничного офіцера поліції при самостійному 

проведенні огляду місця події. Особливості фіксації деяких видів слідів, 

виявлених на місці події 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування знань у контексті теоретичних та 

практичних аспектів щодо актуальних питань порядку огляду місця події, 

виявлення, закріплення та вилучення слідів злочину та інших речових доказів, 

дій дільничного офіцера поліції на місці вчинення злочину, а також сприяти 

засвоєнню слухачами теоретичних питань навчального курсу та сформувати 

практичні навики у розв’язуванні специфічних завдань, які виникають під час 

забезпечення охорони місця події. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків вміло 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності перебуваючи 

на місці події, а також формуванню наукового світогляду, моральних, етичних 

та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і 

необхідності дотримання і суворого виконання його положень. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення пам'ять, 

увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність, 

логіку слухачів, прищеплювати навички раціональних способів пізнавальної 

діяльності. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, 

посібники, мультимедійне обладнання,  

Наочні засоби:зразки оформлених протоколів огляду місця події, 

огороджувальна стрічка, засоби імітації місця події (макети, муляжі), бланки 

протоколу огляду місця події, пакувальний матеріал для слідів 

та речових доказів. 

Міжтематичні зв’язки:взаємодія дільничного офіцера поліції з 

громадськими формуваннями та підрозділами Національної 

поліції; кримінальне провадження та методика розслідування окремих 

кримінальних правопорушень; техніка опитування. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Дії дільничного офіцера поліції на підготовчому етапі під час 

самостійного проведення огляду місця події. 

2. Дії дільничного офіцера поліції на робочому та заключному етапах під 

час самостійного проведення огляду місця події. 
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3. Фіксація результатів огляду місця події. 

4. Правила фіксації деяких видів слідів виявлених на місці події. 

 

План практичного заняття: 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вивчення зразків протоколів огляду місця події (звернути увагу на 

структуру, зміст, основні способи фіксації слідів і предметів виявлених на місці 

події). 

3. Обговорення питань, що виникли під час вивчення зразків протоколів 

огляду.  

 

План практичного заняття: 

З метою формування у слухачів знань умінь і навичок щодо складання і 

оформлення протоколу огляду місця події, представляються на вивчення 

протоколи і фрагменти (описової частини) зазначених протоколів. 

Слухачам демонструються зразки протоколу огляду місця події, під час 

вивчення яких необхідно звернути увагу на основні (протоколювання) і 

додаткові способи фіксації обстановки і результати огляду місця події.  

Завдання. Розглянути загальні принципи опису місця події, окремих 

предметів і слідів злочину в протоколі. 

 

1. Навчально-тренувальна рольова гра «Дії дільничного офіцера поліції 

на місці події».  

2. Підведення підсумків і обговорення виконаного завдання. 

 

Навчально-тренувальна рольова гра «Дії дільничного офіцера поліції 

на місці події».  

 

Ситуативне завдання: 

Перебуваючи на робочому місці, Вам надійшло повідомлення від 

чергового чергової частини управління поліції про те, що щойно поблизу 

магазину «Господар», який розташований за адресою вул. Кірова 15, із 

автомобіля «Mazda 3» була здійснена крадіжка особистих речей громадянина 

Зуйко М.Г. 

Завдання. Учасник навчально-тренувальної гри «Охорона місця події» 

виконуючи роль «дільничного офіцера поліції» повинен провести необхідні 

заходи відповідно до алгоритму дій на місці події, з метою забезпечення 

охорони місця події, недопущення сторонніх осіб, збереження речових доказів 

та слідів, а також вжити необхідні заходи щодо швидкого встановлення інших 

суттєвих обставин події. 
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Контрольні питання: 

1. Прийоми фотографування, що виконуються під час огляду місця події. 

2. Етапи огляду місця події. 

3. Методи огляду місця події. 

4. Основні правила складання протоколу огляду місця події. 

5. Особливості вилучення слідів. 

6. Взаємодія зі слідчо-оперативною групою при огляді місця події. 

7. Складання плану-схеми до протоколу огляду місця події. 

8. Застосування технічних засобів при огляді місця події. 

9. Структура протоколу огляду місця події. 

10. Роз’яснення прав та обов’язків учасникам огляду місця події. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 40, 58, 98, 114, 115, 116, 120, 160, 277, 278, 316, 366, 410, 455, 453, 

454, 456, 457, 458, 460, 461, 468, 498, 616] 

 

 

Дисципліна 1.10. Взаємодія дільничного офіцера поліції з 

підрозділами Національної поліції та органами виконавчої влади 

 

ТЕМА 1.10.1. Повноваження та функції патрульної поліції 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

права людини, основні вимоги до організації патрулювання: види, головні 

завдання, поняття партнерства, форми і методи, орієнтовані на вирішення 

проблем. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час патрулювання, налагодження партнерства, а також 

визначення форми і методів при вирішенні проблем суспільства. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії (партнерства) поліції та суспільства та розв’язання патрульними 

проблем населення території обслуговування. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 
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Міжтематичні зв’язки: організація діяльності патрульної служби МВС 

України, законодавче та нормативне регулювання діяльності взаємодії поліції 

та суспільства в діяльності служби дільничних офіцерів поліції. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Правова основа та організація діяльності патрульної поліції.  

2. Основні завдання патрульної поліції. 

3. Функції патрульної поліції. 

4. Права працівників патрульної поліції. 

5. Обов'язки працівників патрульної поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Основні завдання патрулювання. 

3. Робота патрульної поліції за принципом «поліція та громада». 

4. Розв’язання патрульними проблем, які виникають на території 

обслуговування. 

5. Засновування поліцейських заходів. 

 

Ситуативні завдання: 

Методичні вказівки щодо проведення. 

Група поділяється на 5 підгрупи для обговорення в кожній підгрупі 

окремої практичної ситуації та виконання завдання. 

Кожній групі надається текст завдання для обговорення і вирішення (3-5 

хв.). 

Після обговорення в підгрупі відбувається загальне обговорення ситуації 

в групі. Спікеру кожної підгрупи, за участю інших учасників, надається 

можливість презентувати обраний підгрупою варіант вирішення практичної 

ситуації, висловлювати свою точку зору, задавати питання як тренеру, так і 

іншим учасникам дискусії. 

Всі відповіді мають бути надані з використанням тексту лекції до 

відповідної теми та положень Закону України «Про Національну поліцію». 

 

Група 1 - Ситуація 1 

До чергової частини територіального відділу поліції надійшло 

повідомлення про те, що на дитячому майданчику невідомі особи розпивають 

алкогольні напої, палять цигарки, грубощами реагують на зауваження 

громадян. Прибувши на виклик, наряд патрульної служби побачив двох 

чоловіків та одну жінку, які пиячили на дитячому майданчику. З’ясувавши 

ситуацію, поліцейські прийняли рішення про затримання зазначених громадян 

та доставлення їх до територіального відділу поліції. Перед посадкою до 
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патрульного автомобіля, порушників та їх особисті речі було оглянуто 

співробітниками поліції. У районному відділі, після складання протоколу, 

затримані громадяни були відпущені. 

На наступний день зазначені громадяни звернулися з скаргою про 

порушення їхніх прав та свобод. 

 

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте алгоритм дій працівників поліції.  

Який порядок затримання та доставлення громадян? 

Чи були дії поліцейських правомірними? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

При патрулюванні території обслуговування 15.02.2016 наряд помітив на 

площі групу осіб чисельністю близько 15 осіб. В руках вони тримали 

транспаранти та вигукували лозунги, висловлюючи протест проти 

подорожчання проїзду в міському транспорті та відміни пільг для студентів. 

Керував ними молодий чоловік з гучномовцем в руках, що стояв на 

дерев’яному помості. Як з’ясували патрульні ним виявився 17 річний 

громадянин П. На запитання чи є в них дозвіл на  проведення масового заходу, 

громадянин П. пред’явив копію повідомлення про організацію заходу, яке було 

направлено ним 10.02.2016 до міської державної адміністрації. В процесі 

спілкування більшість осіб, які приймали участь в акції розійшлись. Патрульні 

склали протоколи про адміністративні правопорушення: на двох осіб за ч. 1 ст. 

185-1  КУпАП, а на громадянина П. – за ч. 2 ст. 185-1 КУпАП. 

Визначте правомірність дій працівників поліції. 

Який порядок проведення зборів, мітингів, вуличних походів? 

Чим передбачено право громадян на зібрання? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

 Патрульний поліцейський територіального відділу поліції Іванов 

перебуваючи на службі із забезпечення громадської безпеки та поряду в парку 

ім. Рильського м. Києва. Запідозривши громадянина в скоєнні правопорушення, 

підійшов до нього, привітався, відрекомендувався і вимагав пред’явити 

документ, який посвідчує особу. На що останній попросив офіцера  показати 

свої документи. Іванов відмовився показувати документи, аргументувавши 

свою відмову тим, що він у форменому одязі. 

Визначте правомірність дій патрульного поліції. 

Назвіть основні обов’язки поліцейського у разі звернення до нього 

громадян. 
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Група 4 - Ситуація 4 

При перевірці документів у громадянина С. патрульний помітив, що в 

нього під курткою знаходиться наплічна кобура з пістолетом. На прохання 

пред’явити пістолет для перевірки, громадянин С. дістав його з кобури. Ним 

виявився  револьвер для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями  

Шмайсер  АЕ-38.  Громадянин С. пред’явив відповідний дозвіл на нього. При 

огляді патрульний виявив, що пристрій перебуває в зарядженому стані. 

Патрульний склав на громадянина С. протокол про адміністративне 

правопорушення за  ст. 191 КУпАП за порушення правил носіння зброї. 

Оцініть правомірність дій патрульного. 

Визначте чи передбачена відповідальність за вказані дії. 

В яких випадках настає відповідальність за порушення правил 

дозвільної системи? 

 

Група 5 - Ситуація 5 

До бару «Пегас», що знаходиться на вул. Алма-Атинській, о 19 годині, у 

вільний від роботи час в цивільному одязі зайшов Скачко, який працює 

патрульним поліцейським.  

Перебуваючи в барі,  Скачко помітив, що четверо чоловіків, будучи 

напідпитку, побачивши в одного з відвідувачів значну суму грошей намагалися 

заволодіти ними. Скачко  на ці протиправні дії не відреагував. 

Визначте правомірність дій Скачка. 

З’ясуйте порядок дій працівника поліції у наведеній ситуації. 

Якими нормативними актами передбачено алгоритм дій 

поліцейського у цій ситуації? 

На закінчення – дискусія у великій групі (всі  групи разом): 

1. Визначте основні завдання патрульної поліції. 

2. Які повноваження патрульної поліції у забезпеченні публічного 

порядку? 

3. Який порядок затримання та доставлення громадян? 

 

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Чи були в діях поліцейських факти перевищення службових 

повноважень? 

2. Які дії мали би вчинити у ситуації, що виникла? 

3. Чи можливі шкідливі наслідки цього правопорушення? 

4. Назвіть увесь обсяг повноважень поліцейського, які можуть бути 

застосовані у разі, якщо поліцейський прав, та у разі, якщо перевищив межі 

наданих законом повноважень. 

5. В яких випадках протокол не складається? 
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Контрольні питання: 

1. Зміст плану комплексного використання сил та засобів по охороні 

громадського порядку. 

2. Види та характеристика поліцейських нарядів, які використовуються 

для охорони громадського (публічного) порядку. 

3. Порядок підготовки та інструктажу нарядів патрульної поліції. 

4. Як організовується контроль за несенням служби патрульними 

нарядами поліції? 

5. Форми організації охорони громадського (публічного) порядку. 

6. Планування заходів по організації  патрульної поліції. Правова основа 

діяльності і завдання патрульної поліції. 

7. Призначення патрульної  поліції України. 

8. Роль патрульної поліції в забезпеченні публічної безпеки та порядку. 

9. Завдання і функції патрульної поліції. Права і обов’язки патрульної 

поліції. 

10. Сили і засоби патрульної поліції, форми організації охорони 

публічного порядку. 

 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 

 

 

ТЕМА 1.10.2. Взаємодія дільничного офіцера поліції з групами 

реагування патрульної поліції. Форми, види та способи взаємодії  

дільничного офіцера поліції з групами реагування патрульної поліції.  

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості роботи 

дільничного офіцера поліції у сільській місцевості. Форми, види та способи 

взаємодії дільничного офіцера поліції з групами реагування. патрульної поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час роботи дільничного офіцера поліції у сільській місцевості та 

способи взаємодії дільничного офіцера поліції з групами реагування патрульної 

поліції. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії дільничного офіцера поліції та груп реагування патрульної поліції. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 
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Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності дільничного офіцера поліції у сільській місцевості. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Порядок створення секторів реагування патрульної поліції. 

2. Організація роботи секторів реагування патрульної поліції. 

3. Основні функції ГРПП. 

4. Порядок створення сектору превенції патрульної поліції. 

5. Особливості роботи дільничного офіцера поліції на адміністративній 

дільниці. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Превентивна робота дільничного офіцера поліції на адміністративній 

дільниці: взаємодія з ГРПП. 

2. Особливості роботи з суб’єктами, які перебувають на обліку в службі 

дільничних офіцерів поліції: взаємодія з ГРПП. 

3. Адміністративно-правова характеристика правопорушень, які 

вчиняються в сільській місцевості. Проблеми питання притягнення до 

відповідальності осіб, які їх вчинили. 

4. Організація роботи дільничного офіцера поліції  та ГРПП у сільській 

місцевості. 

5. Взаємодія дільничного офіцера поліції з працівниками інших органів і 

служб поліції по забезпеченню публічного порядку і безпеки,  

 

Ситуативні завдання: 

Група поділяється на 5 підгрупи для обговорення в кожній підгрупі 

окремої практичної ситуації та виконання завдання. 

 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного офіцера  поліції  надійшло повідомлення про те, що  о 16 

годині, чотири озброєні злочинці в масках скоїли розбійний напад на магазин 

що розташований на території обслуговування,  при  цьому вони поранили з 

вогнепальної зброї охоронця магазину і покупця, заволодівши значною сумою 

грошей, з місця злочину зникли на автомобілі ВАЗ-2110, білого кольору. 

Визначте алгоритм дій  дільничного офіцера поліції. 

Форми взаємодії дільничного офіцера з ГРПП у наведеній ситуації. 

Який порядок дій груп реагування патрульної поліції. 

Назвіть підстави та порядок введення оперативних планів. 
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Група 2 - Ситуація 2 

До чергової частини відділу поліції  надійшло повідомлення від 

мешканця будинку № 6 по вул. Лесі Українки с. Стеблів  проте, що він чує з 

квартири сусіда жіночі крики про допомогу. 

Отримавши повідомлення, черговий направив туди групу реагування 

патрульної поліції. Прибувши за вказаною адресою було встановлено, що 

мешканець зазначеної квартири гр. Медведчук перебуваючи у нетверезому 

стані вчиняв фізичне насильство відносно своєї дружини. 

Визначте алгоритм дій групи реагування. 

Який порядок взаємодії групи реагування з ДОП. 

Кваліфікуйте дії Медведчука.  

Визначте строк затримання правопорушника. 

 

Група 3 - Ситуація 3 

Працівники поліції  групи реагування Мацюк і Загородній брали участь у 

проведенні профілактичних заходів щодо попередженню квартирних крадіжок 

та розшуку підозрюваних у скоєнні цих злочинів. 

О 14.30 Мацюк  впізнав в особі, яка прямувала до будинку № 7 по 

вул. Головка, підозрюваного за скоєння цих злочинів гр. Карася, який зайшов у  

вказаний  будинок. 

Мацюк, доповівши черговому по територіальному відділу поліції та 

дільничного офіцера поліції про виявлення підозрюваного та його 

місцезнаходження. 

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте алгоритм дій дільничного офіцера поліції. 

Який порядок взаємодії ДОП з групою реагування. 

Визначте порядок та тактику дій групи реагування. 

 

Група 4 - Ситуація 4 

За вчинення дрібного хуліганства працівники поліції групи реагування  

здійснили адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. 

Після двох годин від часу фактичного затримання особи працівник 

поліції повідомив за допомогою телефонного зв’язку центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про отримання ним відмови 

затриманої особи від адвоката. 

Визначте правомірність дій працівників поліції групи реагування. 

Прокоментуйте порядок інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. 

Який порядок взаємодії ДОП з ГРПП у наведеній ситуації? 
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Група 5- Ситуація 5 

Патрульні поліцейські групи реагування Хамко та Джусь  під час 

патрулювання території обслуговування з метою проведення превентивних 

заходів з попередження та виявлення правопорушень в с. Кодаки, в парку 

виявили громадянина Чорного, який сидів на лавці і розпивав спиртні напої. 

Під час його затримання при огляді речей був виявлений порошок білого 

кольору.  

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте алгоритм  дій працівників поліції групи реагування. 

Який порядок взаємодії групи реагування з ДОП та іншими 

службами. 

Порядок притягнення до відповідальності за правопорушення  що 

посягають на здоров’я  населення. 

 

Контрольні питання: 

1. Завдання служби дільничних офіцерів поліції у сільській місцевості. 

2. Особливості роботи дільничного офіцера поліції у сільській 

місцевості. 

3. Робота з особами, які перебувають на обліку у дільничного офіцера 

поліції у сільській місцевості. 

4. Організація здійснення загальної профілактики серед населення, яке 

проживає у сільській місцевості. 

5. Взаємодія дільничного офіцера поліції з групами реагування 

патрульної поліції (ГРПП) у сільській місцевості. 

6. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності та взаємодія з 

дільничними офіцерами поліції у сільській місцевості. 

7. Форми взаємодії дільничного офіцера з ГРПП. 

8. Який порядок дій груп реагування патрульної поліції у різних 

ситуаціях? 

9. Підстави та порядок введення оперативних планів. 

10. Який порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки затримання осіб? Порядок взаємодії ДОП з 

ГРПП у наведеній ситуації? 

 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 
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ТЕМА 1.10.3. Взаємодія дільничного офіцера поліції з працівниками 

слідчих підрозділів, у тому числі на місці скоєння злочину 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості 

взаємодії дільничного офіцера поліції з працівниками слідчих підрозділів, у 

тому числі на місці скоєння злочину. основні завдання взаємодії органів 

досудового розслідування з дільничними офіцерами поліції. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час взаємодії дільничного офіцера поліції з працівниками слідчих 

підрозділів, у тому числі на місці скоєння злочину. основні завдання взаємодії 

органів досудового розслідування з дільничними офіцерами поліції. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії дільничного офіцера поліції та слідчих підрозділів, у тому числі на 

місці скоєння злочину. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності дільничного офіцера поліції. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Основні завдання взаємодії органів досудового розслідування з 

дільничними офіцерами поліції. 

2. Організація взаємодії при надходженні до органу поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них. 

3. Особливості роботи дільничного офіцера поліції, поліцейських 

патрульної поліції на місці події 

4. Створення СОГ для досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення практичних задач. 

2. Превентивна робота дільничного офіцера поліції на адміністративній 

дільниці: взаємодія зі слідчими підрозділами. 

3. Особливості роботи з суб’єктами, які перебувають на обліку в службі 

дільничних офіцерів поліції: взаємодія зі слідчими підрозділами. 

4. Взаємодія дільничного офіцера поліції та слідчого з працівниками 

інших органів і служб поліції по забезпеченню публічного порядку і безпеки та 

при розкритті злочинів.  

 



433 

Практичне завдання до теми: 

Вправа №1 Практичне завдання на відпрацювання навичок взаємодії 

дільничного офіцера поліції із СОГ  

Ввідне завдання: 

До Обухівського відділення поліції 20 лютого 2016 року надійшло по 

лінії «102» повідомлення від громадянки Сидорової Олени Степанівни про те, 

що прийшовши додому близько 16 год. в своїй квартирі вона виявила 

непритомного незнайомого їй чоловіка. Обстановка у квартирі порушена. 

Також заявниця повідомила про те, що відчувається у квартирі сильний запах 

спиртного та ще якийсь різкий запах.  

Оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу, 

а також забезпечив своєчасне прибуття дільничного офіцера поліції. 

1. Дайте правову оцінку ситуації.  

2. Хто буде у цьому випадку обов’язковими учасниками СОГ?  

3. Перечисліть обов’язки дільничного офіцера поліції до прибуття СОГ? 

4. Наведіть алгоритм діяльності дільничного офіцера поліції після 

прибуття СОГ? 

 

Вправа №2 Практичне завдання на відпрацювання навичок взаємодії 

дільничного офіцера поліції із СОГ за фактом повідомлення про загрозу 

безпеці громадян 

Ввідне завдання: 

До Жидачівського відділення поліції 26 лютого 2016 року надійшло по 

лінії «102» повідомлення про мінування готельного комплексу «Дністер». 

Оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу, а 

також забезпечив своєчасне прибуття дільничного офіцера поліції та інших 

працівників органу поліції. 

1. Дайте правову оцінку ситуації.  

2. Хто буде у цьому випадку обов’язковими учасниками СОГ ?  

3. Хто буде направлений на місце події в якості «інших працівників 

органу поліції». 

4. Перечисліть обов’язки дільничного офіцера поліції до прибуття СОГ? 

5. Наведіть алгоритм діяльності дільничного офіцера поліції після 

прибуття СОГ? 

6. Перечисліть всіх суб’єктів та особливості взаємодії при 

запропонованій фабулі. 

 

Методичні вказівки щодо проведення: 

Частина №1 Слухачі поділяються на 2 підгрупи. Кожна підгрупа отримує 

текст завдання та формує відповіді на питання, що містяться до кейсів. 
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Частина №2 Слухачі у своїх обох підгрупах поділяються таким чином, 

щоб виконувати завдання працівників поліції на місці події до прибуття СОГ, 

моделюють діяльність СОГ та відображають всі аспекти можливої взаємодії за 

обраною фабулою.  

Після перегляду рольової гри незадіяна частина навчальної групи визначає 

допущені помилки, проводиться обговорення у формі роботи у колі. 

Приблизний час на вправу – 70 хв. (10 хв. - підготовка, до 20 хв. робота у 

підгрупах із презентаціями відповідей на запитання (ч.1), 30 хв. – 

відпрацювання ролей працівників поліції (ч.2), до 10 хв. обговорення). 

Необхідні матеріали та обладнання – фліпчарт, папір формату А-5, 

фломастери та маркери. 

Інструкція для учасників вправи – кожна із підгруп отримує аркуш 

формату А-5, готує презентаційний матеріал по відповідях на поставлені 

запитання. Після завершення роботи відбувається презентація  

Поради для тренера – важливо слідкувати за роботою підгруп, не 

дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли 

певні труднощі. 

У кінці практичної частини заняття інструктор : 

 узагальнює проведену роботу; 

 визначає найбільш типові помилки. 

 

Практичні завдання завершують вільні висловлювання кожного члена 

групи про особисті враження («Feed-back») – до 10 хв. 

Домашнє завдання – опрацювати розгорнутий текст лекції, зафіксувати не 

зрозумілі питання, підготуватися до тестування. 

 

Контрольні питання: 

1. Основні завдання і особливості роботи слідчих підрозділів під час 

розкриття злочинів: особливості взаємодії з дільничним офіцером поліції. 

2. Взаємодія з громадськістю та органами влади при вирішенні проблем, 

які виникають у повсякденній роботі дільничного офіцера та слідчого. 

3. Попередження та реагування, слідчого на заяви і повідомлення про усі 

факти вчинення правопорушень та злочинів: особливості взаємодії з 

дільничним офіцером поліції. 

4. Робота з особами, які звільнились з місць позбавлення волі при 

розкритті злочинів та особливості взаємодії з дільничним офіцером поліції. 

5. Проблеми взаємодії поліції з громадськістю у питання здійснення 

превентивної роботи серед населення.  

6. Форми організації охорони публічного порядку визначені 

законодавством України. 

7. Взаємодія дільничних офіцерів з слідчими підрозділами та 

патрульною поліцією. 

8. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності та взаємодія з 

слідчими підрозділами. 
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9. Сервісна функція поліції. Організація роботи дільничних у містах і 

селах: порівняльний аналіз з діяльністю слідчих підрозділів. 

10. Особливості налагодження партнерських відносин. 

 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 

 

 

ТЕМА 1.10.4. Форми та методи взаємодії з прикордонниками у сфері 

забезпечення публічної безпеки та порядку 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості 

взаємодії дільничного офіцера поліції з інспекторами прикордонної служби. 

Облік результатів організації (уточнення) взаємодії. Визначення критеріїв 

оцінки взаємодії.  

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час взаємодії дільничного офіцера поліції з прикордонниками у 

сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії дільничного офіцера поліції з прикордонниками у сфері забезпечення 

публічної безпеки та порядку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності дільничного офіцера поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Правова основа взаємодії Державної прикордонної служби з 

дільничними офіцерами поліції. 

2. Форми взаємодії прикордонників (ДІПС) та дільничних офіцерів 

поліції. 

3. Спільні заходи з правового виховання місцевого населення та 

профілактики правопорушень здійснюються ДІПС та ДОП. 

4. Організація взаємодії дільничних офіцерів поліції з ДІПС. 

5. Критерії оцінки взаємодії. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення практичних задач. 

2. Форми та методи взаємодії з прикордонниками у сфері забезпечення 

публічної безпеки та порядку.  

3. Організація взаємодії дільничних офіцерів поліції з дільничними 

інспекторами прикордонної служби.  

4. Облік результатів організації (уточнення) взаємодії.  визначення 

критеріїв оцінки взаємодії.  
 

Практичне завдання до теми: 

Група розбивається на 5 підгруп, кожна з яких отримує кейс для розгляду. 
 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного офіцера  поліції  надійшло повідомлення про те, що  гр. 

Осика займається перевезенням нелегальних мігрантів до державного  кордону 

для подальшого його незаконного  перетинання. 

Визначте алгоритм дій дільничного офіцера поліції. 

Форми взаємодії дільничного офіцера з ДІПС у наведеній ситуації. 

Який порядок дій щодо затримання правопорушників? 

Яка відповідальність за порушення державного кордону та режиму. 
 

Група 2 - Ситуація 2 

Дільничний офіцер поліції від члена громадського формування отримав 

повідомлення про те, що місцевий підприємець гр. Зубко  має намір у вихідні 

дні  незаконно перемістити через державний кордон  значну кількість товарів.    

Визначте алгоритм дій дільничного офіцера поліції. 

Який порядок взаємодії ДІПС з  ДОП. 

Визначте строк затримання правопорушника. 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 
 

Група 3 - Ситуація 3 

Дільничний інспектор прикордонної служби повідомив дільничного 

офіцера поліції про те, що о 17.00 під час перетинання державного кордону був 

затриманий гр. Жмурко,  який перебуває під адміністративним наглядом 

органів поліції. 

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте алгоритм дій дільничного офіцера поліції. 

Який порядок взаємодії ДІПС з ДОП. 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 
 

Група 4 - Ситуація 4 

Дільничний інспектор прикордонної служби повідомив старшого 

дільничного офіцера поліції проте, що біля 19.00 під час незаконного 

перетинання державного кордону був затриманий місцевий житель гр. Цьопа, 

який на власному автомобілі марки «Опель» намагався перевезти нелегальних 

мігрантів з країн Середньої Азії. 
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Оцініть ситуацію. 

Визначте алгоритм дій старшого дільничного офіцера поліції. 

Який порядок взаємодії ДІПС з ДОП у наведеній ситуації? 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 
 

Група 5- Ситуація 5 

Дільничний офіцер поліції повідомив ДІПС,  що біля 8.00 годин  було 

отримано повідомлення проте, що громадянами були замічені дві особи  

чоловічої статі, під час їх переміщення в межах контрольованого 

прикордонного  району, що за прикметами похожі на гр. Синька та Коржа, які 

здійснили  втечу з – під варти. 

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте алгоритм дій працівників поліції та прикордонників. 

Який порядок взаємодії ДОП з прикордонниками у наведеній 

ситуації. 
 

Контрольні питання: 

1. Основні завдання і особливості роботи прикордонної служби України 

при виявленні злочинів: особливості взаємодії з дільничним офіцером поліції. 

2. Взаємодія з дільничним офіцером поліції, з громадськістю та 

органами влади при вирішенні проблем, які виникають у повсякденній 

превентивній роботі державної прикордонної служби. 

3. Попередження та реагування інспекторами прикордонної служби на 

заяви і повідомлення про усі факти вчинення правопорушень та злочинів: 

особливості взаємодії з дільничним офіцером поліції. 

4. Форми організації охорони публічного порядку на державному 

кордоні України. 

5. Особливості налагодження партнерських відносин при вирішенні 

питань, які належать  до державної прикордонної служби України. 

6. Методи профілактики правопорушень, які сприяють нейтралізації умов 

здійснення конкретних правопорушень. 

7. Метод, який передбачає реальну допомогу в працевлаштуванні, 

покращенні житлових умов, організації дозвілля, у встановленні соціально-

корисних контактів, зацікавленні занять за інтересами (гуртки, секції). 

8. Комплекс виховних заходів, який застосовується із метою зміни 

антигромадського напряму поведінки особи, що стоїть на обліку, розрахований 

на мобілізацію всіх позитивних якостей людини з урахуванням віку, освіти, 

сімейного стану, роду занять, матеріального стану, поглядів, переконань, 

інтересів, інтелектуальних, емоційних і вольових якостей. 

9. Правова основа взаємодії дільничного офіцера поліції з Державною 

прикордонною службою України.  

10. Форми взаємодії дільничного офіцера з ДІПС.  
 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 
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ТЕМА 1.10.5. Взаємодія дільничного офіцера поліції з громадськістю, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими 

підрозділами у профілактиці правопорушень 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості 

взаємодії дільничного офіцера поліції з громадськістю, органами державної 

влади та місцевого самоврядування, іншими підрозділами у профілактиці 

правопорушень. 

Виховна мета:. сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час взаємодії дільничного офіцера поліції з громадськістю, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими підрозділами 

у профілактиці правопорушень 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

взаємодії дільничного офіцера поліції з  громадськістю, органами державної 

влади та місцевого самоврядування, іншими підрозділами у профілактиці 

правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності дільничного офіцера поліції. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Нормативно – правові акти, що регулюють взаємодію суб’єктів  з 

профілактики правопорушень. 

2. Принципи профілактичної діяльності ДОП. 

3. Форми взаємодії ДОП з органами влади і місцевого самоврядування з 

профілактики правопорушень. 

4. Досвід поліцейських зарубіжних країн у питаннях взаємодії з 

населенням. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення практичних задач. 

2. Види громадських організацій та порядок їх утворення.  

3. Форми взаємодії з громадськістю. 

4. Форми взаємодії з органами державної влади та місцевого 

самоврядування.  

5. Форми взаємодії з іншими підрозділами у профілактиці 

правопорушень. 
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Практичне завдання до теми: 

Методичні вказівки щодо проведення. 

Група поділяється на 2 підгрупи (в кожній підгрупі по 2 групи) для 

обговорення в кожній підгрупі окремої практичної ситуації та виконання 

завдання. 

Кожній групі надається текст завдання для обговорення і вирішення  

(5-10 хв.) 

Перша підгрупа працює з питань: Взаємодія ДОП з громадськістю. 

Спікеру кожної підгрупи, за участю інших учасників, надається можливість 

презентувати обраний підгрупою варіант вирішення практичної ситуації, 

висловлювати свою точку зору, задавати питання як тренеру, так і іншим 

учасникам дискусії. 

Після обговорення в підгрупі відбувається загальне обговорення ситуації 

в групі.  

Друга підгрупа працює з питань: Взаємодія дільничного офіцера поліції 

з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Слухачі у своїх обох підгрупах поділяються таким чином, щоб 

виконувати завдання із виконання рішень органів місцевої влади та організації 

взаємодії і відображають всі аспекти можливої взаємодії  за обраною фабулою.  

Після перегляду рольової гри незадіяна частина навчальної групи 

визначає допущені помилки, проводиться обговорення у формі роботи у колі. 

 

Всі відповіді мають бути надані з використанням тексту лекції до 

відповідних тем. 

 

Ситуація 1 

Дільничний офіцер поліції при накладенні стягнення на гр. Хамка за 

вчинення правопорушення передбаченого ст. 178 ч.1 КУпАП застосував до 

останнього ст. 21 КУпАП  і передав матеріли на розгляд трудового колективу 

де працює правопорушник. 

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Чи було в діях ДОП  перевищення службових повноважень? 

2. В яких випадках може бути застосована ст. 21 КУпАП. 

3. Чи передбачена взаємодія з громадськістю шляхом передачі 

матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд товариських судів,  

громадських  організацій чи трудових колективів? 

4. Назвіть увесь процес профілактики адміністративних правопорушень 

і взаємодію суб’єктів, що визначається нормами, які регулюють процедуру 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення. 

 

Ситуація 2 

Дільничний офіцер поліції виніс постанову про притягнення до 

адміністративної відповідальності гр. Стецька за адміністративне 

правопорушення передбачене ст. 179 КУпАП і у відповідності до  ст. 282 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши причини 
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та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вніс у 

відповідну громадську організацію пропозиції про вжиття заходів щодо 

усунення цих причин та умов.  

 

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Чи були в діях ДОП факти перевищення службових повноважень? 

2. Чи передбачена взаємодія з громадськістю шляхом  внесення у 

відповідну громадську організацію пропозиції про вжиття заходів щодо 

усунення цих причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень? 

3. Назвіть увесь процес профілактики адміністративних правопорушень 

і взаємодію суб’єктів, що визначається нормами, які регулюють процедуру 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення. 

 

До питання: Взаємодія дільничного офіцера поліції з органами 

державної влади та місцевого самоврядування 

 

Ситуація 1 

Міський голова виніс розпорядження про затвердження положення про 

ради громадських пунктів охорони порядку міста і визначив  форми взаємодії 

правоохоронних органів з міською радою та її виконавчими органами щодо 

забезпечення законності та правопорядку на території міста, а також в склад 

ради громадського пункту охорони порядку був включений дільничний офіцер 

поліції. 

1. Дайте правову оцінку розпорядження міського голови. 

2. Хто затверджує склад ради громадського пункту забезпечення 

порядку? 

3. Назвіть основні повноваження Рад ГПОП. 

4. Визначте за якими формами  здійснюється взаємодія дільничного 

офіцера поліції з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Ситуація 2 

Розпорядженням голови районної адміністрації був затверджений склад 

ради громадського пункту охорони порядку, де була визначена робота ради 

ГПОП і організована за групами: індивідуальної профілактики;  загальної 

профілактики;  охорони публічного порядку. 

Заступником голови ради був призначений ДОП. 

 

1. Дайте правову оцінку розпорядженню голови державної адміністрації. 

2. Чи може ДОП бути членом ради ГПОП? 

3. Визначте за якими формами  здійснюється взаємодія дільничного 

офіцера поліції з органами державної влади та місцевого самоврядування.  
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Інструкція для учасників вправи – кожна із підгруп отримує аркуш 

формату А-5, готує презентаційний матеріал по відповідях на поставлені 

запитання. Після завершення роботи відбувається презентація  

Поради для тренера – важливо слідкувати за роботою підгруп, не 

дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли 

певні труднощі. 

У кінці практичної частини заняття інструктор : 

 узагальнює проведену роботу; 

 визначає найбільш типові помилки. 

 

Практичні завдання завершують вільні висловлювання кожного члена 

групи про особисті враження («Feed-back») – до 10 хв. 

Домашнє завдання – опрацювати розгорнутий текст лекції, зафіксувати не 

зрозумілі питання, підготуватися до тестування. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке громадська організація? 

2. Охарактеризуйте, що таке громадська спілка: її відмінність від 

громадської організації? 

3. Що таке громадське об'єднання?  

4. Проаналізуйте, в чому відмінність громадського об'єднання зі 

статусом юридичної особи і без такого статусу? 

5. Форми взаємодії дільничного офіцера поліції з громадськістю. 

6. Особливості взаємодії дільничного офіцера поліції з органами 

державної влади та місцевого самоврядування 

7. Форми взаємодії дільничного офіцера поліції з іншими підрозділами у 

профілактиці правопорушень. 

8. Взаємодія дільничного з громадськими організаціями, спілками та  

громадськими об’єднаннями. 

9. Метод «сусідського спостереження» в зарубіжних країнах. 

Особливості застосування в Україні.  

10. Розпорядження та інші акти видання органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Особливості виконання їхніх вимог дільничним 

офіцером поліції.  

 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 
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ТЕМА 1.10.6. Форми та методи взаємодії з громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону у 

сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 
 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, форми та методи 

взаємодії з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та 

державного кордону у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час застосування різних форм та методів взаємодії з 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного 

кордону у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку. 

Розвивальна мета: розвити управлінські здібності в реалізації взаємодії з 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного 

кордону у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності дільничного офіцера при взаємодії з громадськими формуваннями з 

охорони громадського порядку та державного кордону у сфері забезпечення 

публічної безпеки та правопорядку. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Основні завдання служби дільничних офіцерів поліції. 

2. Основні функції служби дільничних офіцерів поліції. 

3. Участь громадян в охороні публічного порядку та забезпеченні 

публічної безпеки.  

4. Засади організації та діяльності громадських формувань. 

5. Форми взаємодії дільничного офіцера поліції з громадськими 

формуваннями. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Основні завдання служби дільничних офіцерів поліції при роботі з 

громадськими формуваннями. 

2. Основні права та обов’язки членів громадських формувань. 

3. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського 

порядку та державного кордону. 

4. Повноваження членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку та державного кордону та взаємодія із службою 

дільничних офіцерів поліції. 
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Ситуаційні завдання: 

Вправа №1 Практичне завдання на відпрацювання умінь та навичок 

підготовки дільничним офіцером поліції виступу (звіту) перед населенням 

(колективом) 

Завдання: 

На адміністративній дільниці, яка закріплена за дільничним офіцером 

поліції Івановим Іваном Івановичем розташовані, серед іншого, наступні 

об’єкти: 

- загальноосвітня школа №3, учнями якої протягом кварталу вчинено 10 

крадіжок; 

- лікарня №2, двоє медичних працівників якої притягнуто потягом 

кварталу до кримінальної відповідальності за отримання завідомо 

неправомірної вигоди; 

- цементно-шиферний завод, з території якого протягом кварталу вчинено 

чотири крадіжки; 

- коледж фізичного виховання, студенти якого протягом кварталу двічі 

притягувалися до адміністративної відповідальності за 178 КУпАП 

«Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді». 

 

Методичні вказівки щодо проведення: 

Частина №1 Слухачі поділяються на 5 підгруп. Кожна із чотирьох 

підгруп отримує текст свого завдання ( №1 - загальноосвітня школа №3; №2 - 

лікарня №2; №3 - цементно-шиферний завод; №4 - коледж фізичного 

виховання) та приступає до підготовки звіту (виступу) дільничного офіцера 

поліції. Після цього кожна із підгруп презентує свій матеріал.  

Після презентацій учасники п’ятої підгрупи спільно із тренером 

узагальнюють допущені у звітах (виступах) «дільничних офіцерів поліції» 

недоліки та нотують їх на фліпчарті. Проводиться обговорення у формі роботи 

у колі. 

 

Частина №2 Слухачі делегують по одному учаснику із п’яти підгруп, які 

спільно, із врахуванням виявлених недоліків, володіючи основами ораторського 

мистецтва проголошують «взірцевий» звіт (виступ). 

Приблизний час на вправу – 70 хв. (10 хв. - підготовка, до 40 хв. робота у 

підгрупах із презентаціями (по 10 хв. на презентації кожної підгрупи), усунення 

недоліків (5 хв.) (ч.1), 15 хв. – підготовка та відпрацювання «взірцевого» звіту 

(ч.2). 

Необхідні матеріали та обладнання – фліпчарт, папір формату А-5, 

фломастери та маркери. 

Інструкція для учасників вправи – кожна із підгруп отримує аркуш 

формату А-5, готує презентаційний матеріал. Після завершення роботи 

відбувається презентація  
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Поради для тренера – важливо слідкувати за роботою підгруп, не 

дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли 

певні труднощі. 

У кінці практичної частини заняття інструктор : 

 узагальнює проведену роботу; 

 визначає найбільш типові помилки. 

 

Практичні завдання завершують вільні висловлювання кожного члена 

групи про особисті враження («Feed-back») – до 10 хв. 

Домашнє завдання – опрацювати розгорнутий текст лекції, зафіксувати 

не зрозумілі питання, підготуватися до тестування. 

 

Методичні вказівки щодо проведення. 

Група поділяється на 2 підгрупи (в кожній підгрупі по 2 групи) для 

обговорення в кожній підгрупі окремої практичної ситуації та виконання 

завдання. 

Кожній групі надається текст завдання для обговорення і вирішення  

(5-10 хв.) 

 

Перша підгрупа працює з питань : взаємодії дільничного офіцера з 

органами державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності 

ГФ. 

Спікеру кожної підгрупи, за участю інших учасників, надається 

можливість презентувати обраний підгрупою варіант вирішення практичної 

ситуації, висловлювати свою точку зору, задавати питання як тренеру, так і 

іншим учасникам дискусії. 

Після обговорення в підгрупі відбувається загальне обговорення ситуації 

в групі.  

 

Друга підгрупа працює з питань: взаємодії дільничного офіцера з ГФ 

щодо профілактики правопорушень на адміністративній дільниці . 

Слухачі у своїх обох підгрупах поділяються таким чином, Форми та 

методи взаємодії з громадськими формуваннями з охорони громадського 

порядку та державного кордону у сфері забезпечення публічної безпеки та 

правопорядку та відображають всі аспекти можливої взаємодії за обраною 

фабулою.  

Після перегляду рольової гри незадіяна частина навчальної групи 

визначає допущені помилки, проводиться обговорення у формі роботи у колі. 

Всі відповіді мають бути надані з використанням тексту лекції до 

відповідних тем. 

До питання: Взаємодія дільничного офіцера з органами державної 

влади та місцевого самоврядування з питань діяльності ГФ. 
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Завдання 1 

При підготовці до забезпечення публічної безпеки та порядку в м. 

Вишневе, Києво-Святошинського району щодо святкування «Дня 

Незалежності» дільничними офіцерами поліції  була проведена нарада за 

участю керівників громадських формувань, на якій були розроблені та 

погоджені спільні заходи із забезпечення правопорядку на території 

обслуговування. Дільничні офіцери наполягли, щоб всі члени громадського 

формування працювали без вихідних і в дві зміни, а також підтримували 

постійний з ними зв'язок для належного реагування на зміни в оперативній 

обстановці. 

 

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Чи були в дільничних офіцерів факти перевищення службових 

повноважень? 

2. Якими повноваженнями наділені дільничні офіцери щодо діяльності ГФ? 

3. До яких форм взаємодії відносяться зазначені заходи? 

4. Назвіть всі форми взаємодії ДОП з громадськими формуваннями. 

 

Завдання 2 

Дільничний офіцер поліції звернувся до керівників громадського 

формування з вимогою щодо навчання членів ГФ методам і формам 

профілактики правопорушень та правового навчання, яке буде проводитися не 

менше двох разів на тиждень. Одночасно було запропоновано про проведення 

необхідних заходів за його ініціативою з питань забезпечення публічного 

порядку. 

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Визначте повноваження ДОП щодо діяльності ГФ. 

2. Які форми взаємодії наведені у завданні? 

3. Чи можуть члени ГФ не погодитися з вимогою ДОП? 

4. Назвіть всі форми взаємодії ДОП з громадськими формуваннями. 

 

До питання: Взаємодії дільничного офіцера з ГФ щодо профілактики 

правопорушень на адміністративній дільниці . 

 

Завдання 1: 

Дільничний офіцер та члени ГФ розробили та спланували спільні 

профілактичні заходи щодо обходу адміністративної дільниці, обхід  школи, 

розважальних закладів, нічних клубів, гуртожитків та інших місць з метою 

недопущення вчинення правопорушень та виявлення осіб, які схильні до їх 

вчинення. Під час проведення одного із цих заходів членами громадського 

формування був затриманий гр. Зойко, який вчинив правопорушення 

передбачене ст. 173 КУпАП. Членами ГФ  був складений протокол, який вони 

передали ДОП. 

 

1. Дайте правову оцінку ситуації.  
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2. Визначте правомірність дій членів ГФ.  

3. Визначте повноваження членів ГФ.  

4. Які форми взаємодії наведені у завданні? 

5. Назвіть всі форми взаємодії ДОП з громадськими формуваннями. 

 

Завдання 2: 

Дільничний офіцер поліції з метою виявлення місць незаконного посіву 

снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих 

культур, які містять наркотичні речовини залучив  громадське формування з 

охорони громадського порядку. Під час проведення цього заходу, членами ГФ 

на присадибній ділянці у гр. Куня, було виявлено 12 кущів незаконного посіву 

маку. Членами ГФ був складений протокол про адміністративне 

правопорушення. Кущі маку були знешкоджені.  

 

1. Дайте правову оцінку ситуації.  

2. Визначте правомірність дій членів ГФ.  

3. Кваліфікуйте зазначені дії та відповідальність за вказане 

правопорушення. 

3. Перечисліть обов’язки дільничного офіцера поліції до прибуття СОГ? 

4. Які форми взаємодії наведені у завданні? 

5. Назвіть всі форми взаємодії ДОП з громадськими формуваннями. 

 

Інструкція для учасників вправи – кожна із підгруп отримує аркуш 

формату А-5, готує презентаційний матеріал по відповідях на поставлені 

запитання. Після завершення роботи відбувається презентація  

Поради для тренера – важливо слідкувати за роботою підгруп, не 

дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли 

певні труднощі. 

У кінці практичної частини заняття інструктор : 

 узагальнює проведену роботу; 

 визначає найбільш типові помилки. 

 

Практичні завдання завершують вільні висловлювання кожного члена 

групи про особисті враження («Feed-back») – до 10 хв. 

Домашнє завдання – опрацювати розгорнутий текст лекції, зафіксувати 

не зрозумілі питання, підготуватися до тестування. 

 

Контрольні питання: 

1. Порядок створення громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону. 

2. Реєстрація положення (статуту) громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону. 

3. Додаткові повноваження, що мають громадські формування у сфері 

забезпечення публічної безпеки і порядку у прикордонних регіонах. 
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4. Припинення діяльності громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону. 

5. Загальними формами взаємодії дільничного офіцера поліції з 

органами державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності 

громадських формувань. 

6. Спеціальні форми взаємодії дільничного офіцера поліції  з 

громадськими формуваннями щодо профілактики правопорушень на 

адміністративній дільниці. 

7. Що таке проактивний (проблемно-орієнтований) підхід в діяльності 

поліції? 

8. Що має на меті принцип взаємодії з населенням на засадах 

партнерства згідно Закону України «Про Національну поліцію»? 

9. Що належить до сервісних функцій поліції? 

10. Як називається принцип співпраці поліції з населенням і групами, щоб 

зробити територію обслуговування безпечнішою? 

 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 

 

 

ТЕМА 1.10.7. Взаємодія з оперативними підрозділами щодо 

проведення превентивної роботи з особами, схильними до вчинення 

правопорушень 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, взаємодія 

оперативними підрозділами щодо проведення превентивної роботи з особами, 

схильними до вчинення правопорушень. 

Виховна мета: сприяти формуванню вмінь та навичок управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час здійснення взаємодії з оперативними підрозділами щодо 

проведення превентивної роботи з особами, схильними до вчинення 

правопорушень. 

Розвивальна мета: розвити управлінські здібності під час взаємодії з 

оперативними підрозділами щодо проведення превентивної роботи з особами, 

схильними до вчинення правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

діяльності дільничного офіцера при здійсненні превентивної роботи 

дільничного офіцера поліції з населенням та громадами. 
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Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Нормативно-правові акти, що регулюють взаємодію з оперативними 

підрозділами. 

2. Елементи (види) взаємодії з оперативними підрозділами. 

3. Взаємодія оперативних підрозділів та інших служб з громадськістю. 

4. Поняття та види превентивної роботи дільничного офіцера поліції та 

взаємодія з оперативними підрозділами. Проведення загальної профілактики 

дільничним офіцером поліції на адміністративній дільниці 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Проведення індивідуальної профілактики дільничним офіцером 

поліції на адміністративній дільниці та взаємодія з оперативними підрозділами. 

2. Взаємодія з групами реагування патрульної поліції, з оперативними 

підрозділами у питаннях проведення профілактики. 

3. Основні методи, які використовує дільничний офіцер поліції при 

здійсненні профілактики на території обслуговування та взаємодія з 

оперативними підрозділами.  

4. Загальна профілактика та робота дільничного офіцера поліції з 

особами, які перебувають на профілактичних обліках та взаємодія з 

оперативними підрозділами. 

5. Робота з особами, щодо яких судом встановлено адміністративний 

нагляд та взаємодія з оперативними підрозділами. 

 

Група 1 - Ситуація 1 

О 01 годині 20 хвилин оперуповноважені кримінальної поліції лейтенанти 

поліції Ткаченко А. і Яковенко Р. проводили спецзаходи по відпрацюванню 

місць масового відпочинку громадян за інформацією дільничного офіцера 

поліції Кравченка. Працівники поліції мали зброю і наручники. 

Біля бару «Пан – Феофан» ними був помічений громадянин 

Михайлівський Р., у відношенні якого існувала інформація, що він скоїв 

крадіжку автомобіля, який належав гр-ну Трофименку Н. 

Михайловський Р. стояв біля входу до бару і розмовляв з двома 

дівчатами. Побачивши, що до нього наближаються Ткаченко А. і Яковенко Р., 

яких він знав як працівників поліції, він різко розвернувся і побіг. 

Через метрів п’ять Яковенко Р. наздогнав Михайловського Р., вхопив 

його за плече і шарпнув до себе. Михайловський Р. зупинився і повернувся до 

працівника поліції. Ткаченко А. підбіг і став з лівого боку від 

Михайловського Р. 

Працівники поліції запропонували Михайловському Р. відійти в сторону і 

переговорити з ними, на що останній не погоджувався, намагався ще раз тікати, 

однак йому це не вдалося, тому що його за рукав куртки тримав Ткаченко А. 

Михайловський несподівано вихопив з кишені ніж і почав ним 

розмахувати, Ткаченко А. відпустив його рукав. Працівники поліції наказали 
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йому припинити свої дії і заспокоїтись, але він на них не реагував. Тоді 

Ткаченко А., застосував револьвер травматичної дії після чого останнього 

вдалося затримати і доставити до територіального органу поліції. 

 

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте правомірність дій працівників поліції. 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 

Який порядок взаємодії ДОП з оперативними підрозділами? 

 

 

Група 2 - Ситуація 2 

До дільничного офіцера поліції з письмовою заявою звернувся 

громадянин Барко І., який повідомив, що двоє невідомих під погрозою 

фізичного насильства вимагають у нього 600 гривень. ДОП відразу повідомив 

про подію оперативних працівників та керівника органу поліції. 

Для затримання вимагачів була створена оперативна група, яка в 20 год. 

виїхала на місце проведення операції по затриманню злочинців. 

Ткач С, почувши голоси в квартирі Барка І., вирішив вийти на вулицю за 

своїми колегами. 

Знаходячись біля вхідних дверей під’їзду Ткач С. почув, що на першому 

поверсі відчинилися двері квартири, розвернувшись він побачив, що з квартири 

заявника вийшов невідомий чоловік і рухається до нього. 

Коли невідомий наблизився до Ткача С, останній відрекомендувався і 

наказав зупинитися, на що невідомий не зреагував. 

В цей момент в під’їзд зайшов Луговий В., який чув розмову, він 

попередив невідомого, що він працівник поліції і зажадав зупинитися. Однак 

останній продовжував рухатися до виходу. В цей час підійшли інші працівники 

поліції із застосуванням фізичної сили затримали злочинця. 

 

Проаналізуйте ситуацію. 

Який порядок взаємодії ДОП з оперативними підрозділами? 

Визначте правомірність дій  працівників поліції. 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

Дільничний офіцер поліції отримав повідомлення від гр. Савченко  про 

те, що невідомі особи  із застосуванням металевих предметів намагаються 

зламали замки воріт гаража. 

ДОП повідомив про це по радіозв’язку відповідального від керівництва 

органу  поліції майора поліції Ткачука А.М., який на службовому автомобілі 

здійснював у цей час перевірку несення служби в районі разом з оперативними 
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уповноваженими цього ж органу поліції  Мартиновим Р.С. та Сорокою Д.В. 

Офіцери мали при собі табельну зброю, були в форменому одязі. 

Одержавши повідомлення, майор поліції Ткачук А.М. прийняв рішення 

виїхати на місце пригоди для з’ясування обставин. Прибувши на місце і 

впевнившись, що гараж відкрито і автомобіль викочено з нього, Ткачук А. по 

радіозв’язку дав команду оперативному черговому вислати за вказаною 

адресою слідчо-оперативну групу. 

На місці пригоди Ткачук А.М. прийняв рішення обстежити прилеглу до 

гаража територію. 

На відстані 150 м від гаража працівники поліції побачили двох громадян і 

Ткачук А.М. доручив підлеглим перевірити документи у невідомих, а сам з 

потерпілим залишився біля автомобіля. Під час перевірки з’ясувалося, що 

правопорушниками виявилися  Мацько і Ворона, відносно  яких раніше 

повідомляв ДОП оперативних працівників, про їх протиправні наміри.  

 

Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте алгоритм дій ДОП та працівників поліції. 

Який порядок взаємодії ДОП з оперативними працівниками? 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 

 

Група 4 - Ситуація 4 

Працівники оперативного підрозділу лейтенант поліції Рибчинський Ю. 

та технік-криміналіст сержант поліції Площинський В., були направлені за 

вказівкою керівництва для надання допомоги в територіальне відділення 

поліції. 

Під час виконання завдань щодо розкриття злочинів, пов’язаних з 

крадіжками з автомашин, вони займалися оперативним відпрацюванням 

підозрюваних осіб разом з дільничним офіцером поліції Пономаренком Т. 

Дільничний офіцер повідомив працівників поліції, що напередодні він 

отримав повідомлення від добровільних помічників про осіб, які мають намір 

вчинити крадіжку із сільського магазину. 

При скритому прибутті до зазначеного магазину лейтенант поліції 

Рибчинській Ю. запропонував здійснити засідку і зненацька при намаганні 

проникнути в приміщення магазину затримати правопорушників. 

 

Оцініть ситуацію. 

Визначте алгоритм дій ДОП та працівників оперативного підрозділу. 

Який порядок взаємодії ДОП у наведеній ситуації? 

Яка відповідальність передбачена за вказані дії? 
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Ситуаційні завдання: 

Ситуація № 1 

До бару «Пегас», що знаходиться на вул. Алма-Атинській, о 19 годині, у 

вільний від роботи час в цивільному одязі зайшов Скачко, який працює 

дільничним офіцером поліції.  

Перебуваючи в барі,  Скачко помітив, що четверо чоловіків, будучи 

напідпитку, побачивши в одного з відвідувачів  значну суму грошей намагалися 

заволодіти ними. Скачко на ці протиправні дії не відреагував. 

Визначте правомірність дій Скачка. 

З’ясуйте порядок дій працівників поліції у наведеній ситуації. 

 

Ситуація № 2 

До чергової частини відділу поліції  надійшло повідомлення від 

мешканця будинку № 4 по вул. Волоській проте, що він чує з квартири сусіда 

жіночі крики про допомогу. 

Отримавши повідомлення, черговий направив туди дільничних офіцерів 

поліції   Попова і  Крайнова. Прибувши за вказаною адресою встановили, що 

мешканець зазначеної квартири гр. Медведчук перебуваючи у нетверезому 

стані вчиняв фізичне насильство відносно своєї дружини. 

Кваліфікуйте дії Медведчука.  

Визначте строк затримання правопорушника. 

 

Ситуація № 3 

Дільничні офіцери поліції  Швець і Зварич  брали участь у проведенні 

профілактичних заходів щодо попередженню квартирних крадіжок та розшуку 

підозрюваних у скоєнні цих злочинів. 

О 14.30 Швець  впізнав в особі, яка прямувала до будинку № 10 по 

вул. Головній, підозрюваного за скоєння цих злочинів гр. Карпо, який зайшов у 

під’їзд вказаного будинку. 

Швець, доповівши черговому по територіальному відділу поліції про 

виявлення підозрюваного та його місцезнаходження, прийняв рішення 

затримувати гр. Карпа у під’їзді будинку. 

Зайшовши в під’їзд слідом за Карпо, працівники поліції окликнули 

підозрюваного, намагаючись зупинити його для перевірки, 

відрекомендувавшись працівниками поліції. 

В момент затримування підозрюваний Карпо О. вийняв з кишені і привів 

у дію невстановлений вибуховий пристрій, який знаходився при ньому. В 

результаті вибуху працівники поліції та підозрюваний отримали поранення. 

Проаналізуйте дії працівників поліції. 

Визначте допущені помилки працівниками поліції в наведеній 

ситуації. 

 

Ситуація № 4 

Ганна – заміжня жінка. Чоловік – директор фірми, власник свого бізнесу. 

В них є троє спільних дітей. Мають велику квартиру, заміський будинок, є 
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декілька автомобілів. Діти навчаються в приватній школа та відвідують 

приватний дитячий садочок. Є няня, яка супроводжує дітей до різноманітних 

гуртків. Грошей вдосталь. Після того, як діти підросли Ганна вирішила вийти 

на роботу, щоб займатися улюбленою професією. Але чоловік категорично 

заборонив виходити на роботу. Сказав, що його жінка повинна займатися 

хатньою роботою та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то може йти 

куди захоче, але діти залишаться з ним. Після  того, як Ганна заявила про своє 

бажання йти працювати, чоловік постійно знущається з неї, ображає її при 

дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не дозволяє 

купувати нічого для себе, тільки  для дітей. 

Кваліфікуйте дії чоловіка Ганни. 

Визначте види насильства в сім’ї та їх ознаки. 

 

Контрольні питання: 

1. Попередження та реагування, дільничним офіцером поліції на 

території обслуговування, на усі факти вчинення правопорушень та злочинів та 

взаємодія з оперативними підрозділами. 

2. Загальний порядок і форми взаємодії ДОП з оперативними 

підрозділами. 

3. Робота з особами, які звільнились з місць позбавлення волі та з 

особами, які перебувають на профілактичних обліках в службі дільничних 

офіцерів поліції: взаємодія з оперативними підрозділами. 

4. Проблеми взаємодії з громадськістю у питання здійснення 

превентивної роботи серед населення.  

5. Проведення загальної профілактики у діяльності дільничного офіцера 

поліції та взаємодія з оперативними підрозділами. 

6. Проведення індивідуальної профілактики дільничним офіцером 

поліції на адміністративній дільниці та взаємодія з оперативними підрозділами. 

7. Особливості співпраці дільничного офіцера поліції та оперативного 

працівника  з іншими правоохоронними органами і службами у питання 

здійснення превентивної роботи серед населення. 

8. Особливості планування заходів проведення профілактики 

дільничним офіцером поліції та оперативних підрозділів. Правова основа 

діяльності і  

9. Завдання і функції оперативних підрозділів, їх права та обов’язки  

10. Аналіз досвіду поліції зарубіжних країн у питаннях взаємодії 

превентивних підрозділів та кримінального блоку. 

 

Література: 

[5, 14, 58, 84, 132, 160, 192, 115, 196, 171, 131, 206, 246, 129, 247, 265, 270, 523] 
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Дисципліна 1.11. Превентивна діяльність дільничного офіцера 

поліції 
 

ТЕМА 1.11.1. Правова основа, завдання діяльності дільничного 

офіцера поліції щодо здійснення загальної та індивідуальної 

профілактичної роботи. Частина 1 

 

Лекція - 1 год. 

Практичне заняття - 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, правова основа, 

завдання діяльності дільничного офіцера поліції щодо здійснення загальної та 

індивідуальної профілактичної роботи. 

Виховна мета: сприяння формуванню моральних якостей, правової 

культури та дотримання законності і прав громадян. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, 

пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність слухачів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

превентивної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Правова основа діяльності дільничного офіцера поліції. 

2. Нормативно-правове регулювання організації превентивної 

(профілактичної) роботи дільничного офіцера поліції відповідно до: 

 Закону України «Про Національну поліцію»; 

 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі»; 

 Закону України «Про попередження насильства у сім’ї». 

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1.  

Визначте категорії громадян, відносно яких може здійснюватися 

поліцейське піклування?  

 

Завдання 2.  

Ситуація : прийшовши на підпитку додому о 21.40 год. 12 грудня 

поточного року, громадянин К. мотивуючи що житло належить йому 
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вигнав на вулицю дружину та сина (12 років). Перебуваючи у 

безпорадному стані, одягнені не за сезоном мати та син за допомогою 

перехожих викликали поліцію. 

1. Які повноваження має поліцейський у даній ситуації? 

2. Розробіть алгоритм дій поліцейського та які поліцейські заходи 

застосовуються у ситуації, яка склалася. 
 

Завдання 3.  

У рамках взаємодії установ виконання покарань та поліції, 

дільничному офіцеру поліції надійшов лист. Адресат – установа виконання 

покарань, лист наступного змісту: «у зв’язку з тим, що поліція є суб’єктом 

соціального патронажу відносно осіб звільнених з місць позбавлення волі, 

які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, доручаємо працевлаштувати та вести спостереження за 

громадянином А. який достроково звільняється з місця позбавлення волі 

12.07. поточного року. 

1. Які повноваження має поліцейський у даній ситуації? 

2. Розробіть алгоритм дій поліцейського щодо реагування на даний лист? 

3. Які повноваження установ виконання покарань щодо компетенції 

надання доручень поліції? 
 

Контрольні питання: 

1. Закони, які регулюють конкретні питання суспільного та державного 

життя в контексті профілактичної роботи дільничних офіцерів поліції. 

2. Відомчі нормативно-правові акти МВС України, Національної поліції 

та спільні акти з іншими органами влади щодо превентивної роботи дільничних 

офіцерів поліції. 

3. Особи, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд. 

4. Порядок встановлення, здійснення та припинення адміністративного 

нагляду. 

5. Підстави для встановлення адміністративного нагляду. 

6. Порядок встановлення адміністративного нагляду. 

7. Термін адміністративного нагляду. 

8. Порядок здійснення адміністративного нагляду. 

9. Порядок припинення адміністративного нагляду. 

10. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку 

членів сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 31, 32, 40, 46, 58, 62, 66, 67, 71, 84, 191, 192, 193, 154, 171, 133, 

211, 218, 167, 260, 263, 264, 265, 270] 
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ТЕМА 1.11.1. Правова основа, завдання діяльності дільничного 

офіцера поліції щодо здійснення загальної та індивідуальної 

профілактичної роботи. Частина 2 

 

Лекція - 1 год. 

Практичне заняття - 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, правова основа, 

завдання діяльності дільничного офіцера поліції щодо здійснення загальної та 

індивідуальної профілактичної роботи. 

Виховна мета: сприяння формуванню моральних якостей, правової 

культури та дотримання законності і прав громадян. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, 

пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність слухачів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

превентивної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття загальної та індивідуальної превентивної (профілактичної) 

роботи, яку здійснює дільничний офіцер поліції. 

2. Основні завдання дільничних офіцерів поліції щодо здійснення 

загальної та індивідуальної профілактичної роботи. 

3. Принципи загальної та індивідуальної превентивної (профілактичної) 

роботи, яку здійснює дільничний офіцер поліції. 

4. Організація проведення та припинення проведення індивідуальної 

превентивної роботи дільничним офіцером поліції. 

 

Практична робота 

Завдання 1.  

Які завдання ставляться перед дільничним офіцером поліції щодо 

роз'яснення положень законодавства України на території обслуговування?  

 

Завдання 2.  

Обґрунтуйте поняття «превентивна (профілактична) перевірка» та її види? 

Визначте види превентивних (профілактичних) захід? 
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Завдання 3.  

Яка періодичність та у яких формах дільничний офіцер поліції повинен 

інформувати населення про стан правопорядку? 

Визначте засоби та методи захисту громадян і власності від 

правопорушень? 

Визначте види профілактичної допомоги? 

 

Контрольні питання: 

1. Превентивна робота дільничного офіцера поліції. 

2. Загальна превентивна робота дільничного офіцера поліції. 

3. Індивідуальна превентивна робота дільничного офіцера поліції. 

4. Верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність, 

відкритість та прозорість, як принципи, відповідно до яких дільничний офіцер 

поліції здійснює загальну та індивідуальну превентивну (профілактичну) 

роботи. 

5. Політична нейтральність, взаємодія з населенням на засадах 

партнерства та безперервність, як принципи відповідно до яких дільничний 

офіцер поліції здійснює загальну та індивідуальну превентивну 

(профілактичну) роботи. 

6. Заходи загальної превенції (профілактики) правопорушень 

дільничних офіцерів поліції. 

7. Роз'яснення положень законодавства України та превентивна 

(профілактична) перевірка, як захід загальної превенції (профілактики) 

правопорушень дільничних офіцерів поліції. 

8. Превентивні (профілактичні) заходи, які можуть застосовувати 

дільничні офіцери поліції. 

9. Звіт дільничного офіцера поліції перед населенням. 

10. Профілактична допомога дільничного офіцера поліції. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 31, 32, 40, 46, 58, 62, 66, 67, 71, 84, 191, 192, 193, 154, 171, 133, 

211, 218, 167, 260, 263, 264, 265, 270] 

 

 

ТЕМА 1.11.2. Особливості організації та проведення загальної й 

індивідуальної профілактичної роботи дільничним офіцером на 

адміністративні дільниці, у тому числі у сільській місцевості 

 

Лекція - 2 год. 

Практичне заняття - 2 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, особливості 

організації та проведення загальної й індивідуальної профілактичної роботи 

дільничним офіцером на адміністративні дільниці, у тому числі у сільській 

місцевості. 



457 

Виховна мета: сприяння формуванню моральних якостей, правової 

культури та дотримання законності і прав громадян. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, 

пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність слухачів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

превентивної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Види загальної та індивідуальної превентивної (профілактичної) 

роботи, яку здійснює дільничний офіцер поліції на адміністративній дільниці. 

2. Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем 

проживання осіб, звільнених з місць позбавлення волі 

3. Проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно осіб які 

вчиняють насильство в сім’ї. 

4. Проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно осіб які 

уживають наркотичні засоби і психотропні речовини без призначення лікаря. 

5. Проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно психічно 

хворих, які створюють безпосередню загрозу для себе та оточуючих. 

6. Профілактичні обліки підрозділів Національної поліції. 

7. Види профілактичних обліків. 

8. Підстави та порядок взяття на облік осіб, з якими дільничний офіцер 

поліції проводить профілактичну роботу. 

9. Повноваження дільничного офіцера поліції щодо контролю за 

поведінкою осіб, які перебувають на профілактичному обліку. 

10. Порядок зняття осіб з профілактичного обліку. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуаційні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

За рішенням Заводського районного суду м. Дніпродзержинська гр. 

Петров С.І. був засуджений до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 

Вирок суду був надісланий до пенітенціарної служби Баглійського районного 
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відділу м. Дніпродзержинська для виконання,так як згідно із даними ДМС, 

Петров С.І., зареєстрований на території Баглійського району м. 

Дніпродзержинська. Після отримання вироку суду, керівництвом 

пенітенціарної служби до сектора дільничних офіцерів поліції Баглійського 

відділення НП була надіслана інформація стосовно Петрова С.І. для постановки 

його на облік та подальшого здійснення з ним профілактичної роботи. Після 

постановки Петрова С.І. на профілактичний облік та під час виходу 

дільничного офіцера за місцем реєстрації Петрова С.І. з’ясувалося, що вказана 

особа за місцем реєстрації тривалий час не проживає через відсутність умов для 

проживання (відключено за борги теплопостачання, електроенергію та газ).  

Як повинен відреагувати дільничний офіцер поліції? Які документи 

повинен зібрати дільничний та до яких служб їх потрібно надіслати для 

інформування і вжиття відповідних заходів реагування? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

За рішенням Дніпропетровського районного суду, гр. Петренко В.І. був 

засуджений до покарання у виді  громадських  робіт з терміном 40 годин за 

основним місцем роботи та місцем проживання у с. Новоолександрівка 

Дніпропетровського  району. Виконання рішення суду за місцем проживання 

було покладено на заступника голови Новоолександрівської сільської ради 

Рибака О.Є. 

Відпрацювавши 30 годин громадських робіт, Петренку В.І. було надано 

щорічну відпустку за основним місцем роботи. Після повернення з відпустки, 

заступник голови місцевої ради Рибак О.Є., вважаючи, що Петренко В.І. 

суспільно-корисною працею виправився і перестав бути суспільно-

небезпечною особою, достроково звільнив останнього від подальшого 

виконання громадських робіт. 

Дії дільничного офіцера у вказаній ситуації? Чи може бути 

достроково звільнена особа від виконання громадських робіт за рішенням 

місцевого органу влади? Дайте правову оцінку діям заступника голови 

сільської ради. 

 

Група 3 - Ситуація 3 

Під час проведення дільничним офіцером поквартирного обходу і 

перевірки за місцем проживання гр. Самойлова М.П., який перебуває на 

профілактичному обліку у районному відділу як особа, що засуджена до 

покарання без позбавлення волі, від близьких родичів було отримано 

інформацію, що Самойлов М.П. виїхав до іншої області на заробітки без 

дозволу територіальної виконавчої інспекції. 
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Дії дільничного у вказаній ситуації? Які документи необхідно 

зібрати та куди у подальшому їх необхідно надіслати для вжиття до 

засудженого відповідних заходів реагування? 

 

Група 4 - Ситуація 4 

При обході своєї адміністративної дільниці, на зупинці громадського 

транспорту, дільничний офіцер поліції помітив, як в компанії декількох 

чоловіків, засуджений до покарання без позбавлення волі Бистров О.М., який 

проживає на обслуговуючій дільниці, розпивав спиртні напої. Працівник 

доставив Бистрова О.М. до дільничного пункту для складання 

адміністративного протоколу за адміністративне правопорушення, передбачене 

ч.1 ст. 178 КУпАП. 

Які профілактичні заходи необхідно здійснити дільничному офіцеру 

для недопущення у подальшому вчинення з боку засудженого 

правопорушень? Які записи необхідно внести до профілактичних обліків? 

Які матеріали необхідно надіслати до територіальної виконавчої інспекції? 

 

Група 5 - Ситуація 5 

Під час здійснення подвірного обходу адміністративної дільниці, 

дільничним офіцером поліції від громадян надійшла інформація, що у однієї 

незаміжньої жінки оселився співмешканець зі слів якого він відбував 

кримінальне покарання. При перевірці вказаної інформації з’ясувалося, що за 

вказаною адресою нещодавно став проживати засуджений до покарання без 

позбавлення волі Терьохін А.В., який зареєстрований у іншому районі м. 

Дніпропетровська. Як з’ясувалося працівником поліції, засуджена особа, на яку 

покладено обов'язок повідомляти інспекцію про зміну місця проживання, 

роботи або навчання відповідні відомості до виконавчої інспекції не подала, на 

реєстрацію до виконавчої інспекції не з’являється.  

Дії дільничного у вказаній ситуації? Які документи необхідно 

зібрати та куди у подальшому їх надіслати для вжиття до засудженого 

відповідних заходів реагування? 
 

Група 6 - Ситуація 6 

До дільничного офіцера поліції Д. з заявою про взяття на облік та 

періодичне відвідування громадянина Р., звернулася мешканка Т.. Свою заяву 

обґрунтовує тим, що громадяни Р. є її братом, час від часу їй докучає та з її 

погляду страждає на тяжкі психічні розлади. 

Визначте алгоритм дій поліцейського? 

Який порядок постановки на профілактичні обліки? 

Визначте який орган та який порядок взяття на профілактичний облік осіб 

які страждають на тяжкі психічні розлади? 
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Група 7 - Ситуація 7 

З метою взяття на профілактичний облік до дільничного офіцера поліції 

Д. надійшла постанова суду відносно громадянина Л. Зі змісту постанови 

випливає, що громадянин Л. засуджувався до позбавлення волі за діянні 

передбачені ст.. 307 Кримінального кодексу України. Інших даних щодо 

обмежень чи їх строків відносно Л. на зазначено. 

Визначте алгоритм дій поліцейського? 

Який порядок постановки на профілактичний облік громадянина Л.? 

Визначте який орган та які обмеження застосовуються відносно 

піднаглядних, які притягалися до відповідальності за ст. 307 Кримінального 

кодексу України? 

 

Група 8 - Ситуація 8 

З метою зняття з профілактичного обліку до дільничного офіцера поліції 

П. звернулася дружина піднаглядного Г. у зверненні повідомляються, що 

раніше засуджений Г. виправився, влаштувався водієм вантажівки, має на 

утримання неповнолітню дитину. Заява обґрунтовується необхідністю зняття з 

обліку у зв’язку з переїздом до іншого місця проживання. До заяви додається 

характеристика з місця роботи з позитивним відгуком відносно піднаглядного. 

Визначте алгоритм дій поліцейського? 

Який порядок зняття з профілактичного обліку? 

Визначте яка посадова особа уповноважена на вирішення справи? 
 

Контрольні питання: 

1. Організація проведення індивідуальної превенції. 

2. Категорії осіб відносно яких ДОП здійснює заходи індивідуальної 

превентивної роботи. 

3. Заходи що здійснюють уповноважених підрозділи та органи 

Національної поліції щодо попередження насильства в сім'ї. 

4. Порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно 

вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. 

5. Заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які 

страждають на тяжкі психічні розлади. 

6. Загальні форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера поліції із засудженими особами. 

7. Спеціальні форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера поліції із засудженими особами. 

8. Особливості організації індивідуальної превенції (індивідуально-

профілактичної роботи) дільничного офіцера у сільській місцевості. 

9. Особливості індивідуальної превенції (індивідуально-профілактичної 

роботи) ДОП в сільській місцевості. 

10. Заходи загальної превенції (профілактики) правопорушень дільничних 

офіцерів поліції. 
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11. Превентивний облік, як комплекс заходів щодо запобігання, 

попередження, фіксації та припинення протиправних дій. 

12. Які особи обліковуються в інформаційній підсистемі «Особа»? 

13. Постановка осіб на превентивний облік. 

14. Журнал реєстрації підоблікових осіб. 

15. Припинення проведення превентивної роботи. 

16. Мета індивідуально-профілактичної роботи з засудженими особами. 

17. Основні завдання індивідуально-профілактичної роботи з 

засудженими особами. 

18. Функції дільничного офіцера поліції щодо проведення індивідуально-

профілактичної роботи із засудженими особами. 

19. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарань без 

позбавлення волі. 

20. Постановка на профілактичний облік особи, якій було винесено 

офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї. 
 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 31, 32, 40, 46, 58, 62, 66, 67, 71, 84, 191, 192, 193, 154, 171, 133, 

211, 218, 167, 260, 263, 264, 265, 270] 

 

 

ТЕМА 1.11.3. Контроль за дотриманням фізичними особами 

спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, 

спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, 

боєприпасів до них у сфері забезпечення дозвільної системи 

 

Лекція - 2 год. 

Практичне заняття - 2 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові поняття з теми, контроль за 

дотриманням фізичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і 

використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної 

оборони, боєприпасів до них у сфері забезпечення дозвільної системи. 

Виховна мета: сприяння формуванню моральних якостей, правової 

культури та дотримання законності і прав громадян. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, 

пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність слухачів. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: законодавче та нормативне регулювання 

превентивної діяльності дільничних офіцерів поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 
1. Правова основа, поняття, призначення дозвільної системи, перелік 

об’єктів, на які поширюються її правила. 

2. Види зброї, матеріалів та речовин, щодо яких здійснюється дозвільна 

система. 

3. Підпорядкованість дозвільної системи в МВС України та завдання 

щодо її дотримання. 

4. Порядок видачі дозволів на зброю та пристрої. 

5. Повноваження Національної поліції України щодо забезпечення 

публічної безпеки у сфері дозвільної системи. 

6. Контрольно-облікова діяльність органів та підрозділів Національної 

поліції щодо об’єктів дозвільної системи та власників предметів дозвільної 

системи. 

7. Функціональні обов’язки інспектора дозвільної системи та 

дільничного офіцера поліції у сфері дозвільної системи. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуаційні завдання: 
Ситуація 1. 

ДОП, спільно з інспектором дозвільної системи відділення превенції, 

прийняв участь в обстеженні тиру, який знаходився в приміщенні міського 

спортивного клубу. Директор клубу заявив, що у поліції немає права для 

перевірки, оскільки порушень правил виявлено не було, і що має намір 

оскаржувати такі дії до керівника органу поліції.  

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Що є підставою для перевірки об’єктів дозвільної системи? 

2. Які посадові особи мають прийняти участь у здійсненні такої 

перевірки? 

3. Які нормативні документи визначають підстави для здійснення такої 

перевірки ДОП? 

4. Розробіть алгоритм дій поліцейського по перевірці дозвільного  

об’єкту. 

5. Який документ складається за результатами такої перевірки? 

6. Які повноваження мають поліцейські, якщо виявили порушення 

встановлених правил? 

7. Що перевіряється та які порушення можуть бути виявлені 

поліцейськими? 

Практичне завдання: За результатами обговорення питань та алгоритму 

дій поліцейського, слухачі (за бажанням) моделюють ситуацію спілкування 

поліцейського з директором тиру.  
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Ситуація 2. 

За фактом смерті 65-річного громадянина Л. до його помешкання 

прибули поліцейські. З’ясувавши, що громадянин помер у наслідок тривалої 

хвороби з показів дільничного лікаря, здійснили огляд помешкання. Під час 

огляду виявили, що у громадянина у власності перебуває мисливська рушниця, 

яка знаходилась під ліжком померлого (дозвіл на зброю дійсний ще 1,5 року).  

Питання: 

1. Який алгоритм дій поліцейських? 

2. Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3. Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4. Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

5. Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

Ситуація 3. 

До дільничного офіцера поліції звернувся громадянин В. з роз’яснення 

положень законодавства з питань «місячника добровільної здачі зброї». Таку 

цікавість обґрунтовує тим, що знайшов мисливську зброю у лісосмузі та має 

намір набути її у власність. На запитання дільничного де знаходиться зброя, 

відповів, що зброя у надійному місці! 

Питання: 

1. Який алгоритм дій поліцейського? 

2. Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3. Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4. Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

5. Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

 

Ситуація 4. 

ДОП, відповідно до обліків власників зброї, що проживають на території 

адміндільниці, виявив, що закінчився термін дії дозволу, виданого гр. П. на 

зберігання та використання газового револьвера King Cobra., придбаного 3роки 

9 місяців назад. 

Під час перевірки було виявлено порушення гр. Пущенко умов зберігання 

газового револьверу. 

Підготувати відповіді на такі питання: 

1. Що є підставою для перевірки гр. П. дільничним офіцером поліції? 

2. В яких умовах гр. П. мав зберігати газовий револьвер? 

3. Які умови зберігання газового револьверу могли бути допущені гр. П? 

4. Які повноваження має поліцейський у даній ситуації? 

5. Розробіть алгоритм дій поліцейського по перевірці правил зберігання 

гр. П. газового револьверу та застосуванню ним поліцейських заходів у 

ситуації, яка склалася. 
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Практичне завдання: За результатами обговорення питань та алгоритму 

дій поліцейського, слухачі складають проект письмового рапорта дільничного 

офіцера поліції про виявлені порушення.  

 

Ситуація 5. 

На території обслуговування, біля магазину з продажу зброї дільничний 

офіцер поліції звернув увагу на водія транспортного засобу, який зачинивши 

двері автомобіля пройшов до магазину. З під верхнього одягу виднілася кобура 

холодної зброї (ножа).  

Оглядаючи автомобіль, дільничний на задньому сидінні виявив предмет, 

схожий на мисливську рушницю та розкидані поруч набої. 

Дочекавшись власника авто, дільничний впізнав в ньому громадянина К., 

який два місяці тому притягувався до адміністративної відповідальності за 

порушення правил дозвільної системи. 

На вимогу пред’явити дозвіл на зброю, громадянин К. повідомив, що 

дозвіл перебуває на переоформленні. 

Питання: 

1. Який алгоритм дій поліцейського? 

2. Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3. Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4. Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

5. Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 

 

Ситуація 6. 

До дільничного Г. надійшла постанова слідчого про необхідність 

тимчасового вилучення мисливської зброї у громадянина П. відносно якого 

ведеться слідство.  

Прибувши до помешкання громадянина Г., останнього вдома не 

виявилось. До оселі гр. Г дільничного впустив неповнолітній (15 років) син Г. 

Під час візуального огляду, дільничний виявив за шторою предмет 

схожий на рушницю, в цей момент до оселі увійшов громадянин Г. 

Питання: 

1. Який алгоритм дій поліцейського? 

2. Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?  

3. Які процесуальні документи складаються під час документування 

правопорушення? 

4. Які поліцейські заходи застосовуються у ситуації? 

5. Які документи складаються за результатами застосування 

поліцейських заходів? 
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Контрольні питання: 

1. Розкрийте поняття, призначення дозвільної системи. 

2. На які предмети та об’єкти поширюються правила дозвільної 

системи? 

3. Визначте віковий ценз набуття права власності громадянами на 

відповідні види зброї. 

4. Розкрийте порядок видачі дозволів на придбання зброї і боєприпасів. 

5. Назвіть правову основу та вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної 

системи і власників мисливської зброї. 

6. Хто є суб’єктом дозвільної системи? 

7. Як здійснюється облік об’єктів дозвільної системи? 

8. Розкрийте порядок приймання, обліку, знищення та реалізації 

вилученої, добровільно зданої чи знайденої зброї. 

9. Розкрийте правову основа, порядок придбання, використання та 

застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії. 

10. Розкрийте роль криміналістичних обліків у забезпеченні дозвільної 

системи. 

11. Додаткові повноваження поліції у сфері дозвільної системи. 

12. Спеціальні повноваження поліції у сфері дозвільної системи. 

13. Способи здійснення контролю дільничного офіцера поліції за 

дотриманням спеціальних правил та порядку зберігання та використання зброї, 

спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів 

до них. 

14. Види контролю за об’єктами дозвільної системи. 

15. Строки обстеження об’єктів дозвільної системи. 

16. Документи, що складаються за результатами обстеження об’єктів 

дозвільної системи. 

17. Перевірка дотримання дозвільних правил фізичними особами. 

18. Дії поліції у разі смерті власника зброї. 

19. Порядок приймання, обліку, знищення та реалізації вилученої, 

добровільно зданої чи знайденої зброї. 

20. Дозвільна система в структурі криміналістичних обліків. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 31, 32, 40, 46, 58, 62, 66, 67, 71, 84, 191, 192, 193, 154, 171, 133, 

211, 218, 167, 260, 263, 264, 265, 270] 
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Дисципліна 1.12. Робота дільничного офіцера поліції з 

підобліковими особами 

 

ТЕМА 1.12.1. Індивідуально-профілактична робота дільничного 

офіцера з особами, які схильні до вчинення  правопорушень та 

перебувають на профілактичних обліках у поліції. Форми індивідуально-

профілактичного впливу на підоблікових осіб 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

індивідуально - профілактичну роботу дільничного офіцера з особами,  які 

схильні до вчинення правопорушень та перебувають на профілактичних 

обліках у поліції, а також форми індивідуально-профілактичного впливу на 

підоблікових осіб. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Індивідуально - профілактична робота дільничного офіцера з особами, 

які схильні до вчинення правопорушень. 

2. Форми і методи індивідуально-профілактичного впливу на осіб, 

схильних до вчинення правопорушень. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного офіцера надійшло анонімне повідомлення про зберігання 

за місцем проживання наркотичних засобів громадянином С., у відношенні 

якого було встановлено адміністративний нагляд та обмеження «Заборона 

виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати 

восьми годин на добу». 

Здійснюючи перевірку анонімного повідомлення дільничний офіцер 

провів обшук помешкання піднаглядного С. та доставив його до  поліцейського 

відділку для з’ясування обставин. 

 

Чи перераховані вище заходи відносяться до індивідуально – 

профілактичної роботи дільничного офіцера? Якщо так, то який із відомих 

вам методів проведення профілактичної роботи використав дільничний 

офіцер? Визначте правомірність дій  дільничного офіцера? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

Дільничний офіцер при обході своєї адміністративної дільниці, біля 

магазину «Продовольчі товари» зустрів 14-літнього Макарова Євгена на 

прозвище «Челентано» , який співав під гітару пісні, заробляючи у перехожих 

копійки. Вказаний неповнолітній, неодноразово затримувався працівниками 

поліції та соціальних служб і повертався матері під нагляд. Остання працювали 

на декілька роботах і вплинути на сина не могла. Зі слів неповнолітнього – 

своєю діяльністю він намагався допомогти матері. 

 

Дії дільничного офіцера у вказаній ситуації? Які форми 

індивідуально-профілактичного впливу на  неповнолітніх осіб та їх батьків 

потрібно використати в своїй діяльності дільничному офіцеру? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

До дільничного офіцера звернувся представник політичної партії щодо 

надання допомоги  в охороні громадського порядку на території 

адміністративної дільниці де розташовано їх офіс. Йому пообіцяли виділити в 

службове користування легковий автомобіль з логотипом політичної партії для 

негайного реагування на правопорушення та забезпечити паливом із 

розрахунку 30 літрів на добу. 

 

Як повинен відреагувати дільничний офіцер? Чи підпадає така 

взаємодія під  роботу з населенням та громадськими формуваннями на 
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адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку та 

громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю?   

 

Група 4 - Ситуація 4 

До начальника поліції звернувся громадянин К. зі скаргою на дільничного 

офіцера, який що дня , на прохання його дружини, на протязі місяця заходить 

до нього за місцем проживання і в присутності рідних проводить профілактичні 

бесіди про неприпустимість протиправної поведінки. Громадянин К. вважає, 

що дільничний офіцер порушує його конституційні права на невтручання в 

особисте і сімейне життя, яке закріплене в ст. 32 Конституції України. 

 

Чи правомірно діяв дільничний офіцер? До яких із видів 

профілактичної роботи дільничного офіцера відносяться профілактичні 

бесіди про неприпустимість протиправної поведінки? 

 

Група 5 – Ситуація 5 

Дільничний офіцер перебуваючи у відпустці  святкував свій день 

народження з друзями в кафе. Його увагу привернули двоє невідомих осіб з 

татуюваннями на руках, які знаходилися за сусіднім столом та голосно 

говорили, а іноді сварилися, використовуючи нецензурну лексику.  Дільничний 

офіцер прийняв рішення перевірити документи невідомих осіб. Останні 

відмовилися їх показувати, вказуючи на неправомірні дії дільничного офіцера, 

оскільки він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. 

 

Чи правомірні дії дільничного офіцера? Чи входить до завдань 

дільничного офіцера профілактика правопорушень не в робочий час? До 

якого із видів профілактичної роботи дільничного офіцера відноситься 

вказана ситуація? 

 

Контрольні питання: 

1. Заходи індивідуально – профілактичної роботи дільничного офіцера. 

2. Методи проведення профілактичної роботи дільничного офіцера. 

3. Форми індивідуально-профілактичного впливу в діяльності 

дільничного офіцера.  

4. Види профілактичної роботи дільничного офіцера. 

5. Здійснення профілактичного обліку в територіальних органах поліції. 

6. Вік з якого може бути взято особу на профілактичний облік в органі 

поліції. 
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7. Профілактичний облік неповнолітніх. 

8. За яких умов беруться особи на профілактичний облік в органах поліції. 

9. Які категорії осіб дільничний офіцер поліції ставить на 

профілактичний облік.  

10. Фіксація інформації про осіб, які виношують наміри вчинити злочини 

або їх вчинили, схильних до вчинення інших правопорушень. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

 

ТЕМА 1.12.2. Методи одержання даних дільничним офіцером поліції 

про причини та умови, які сприяють вчиненню правопорушень на 

адміністративній дільниці особами, які перебувають на профілактичних 

обліках у поліції 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

методи одержання даних дільничним офіцером поліції про причини та умови, 

які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці особами, 

які перебувають на профілактичних обліках у поліції. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 
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План лекції (навчальні питання): 

1. Методи одержання даних дільничним офіцером поліції про причини 

та умови, які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці. 

2. Фіксація інформації про осіб, які виношують наміри вчинити злочини 

або їх вчинили, схильних до вчинення інших правопорушень. 

3. Виявлення та спостереження за способом життя окремих категорії 

осіб, які перебувають на профілактичних обліках в територіальних органах 

поліції. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного офіцера надійшло повідомлення про зберігання за місцем 

проживання наркотичних засобів громадянином С., у відношенні якого було 

встановлено адміністративний нагляд та обмеження «Заборона виходу з 

будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми 

годин на добу». 

Здійснюючи перевірку повідомлення дільничний офіцер провів обшук 

помешкання піднаглядного С. та доставив його до поліцейського відділення  

для з’ясування обставин. 

Який із відомих вам методів проведення профілактичної роботи 

використав дільничний офіцер поліції? Визначте правомірність дій  

дільничного офіцера? Чи перераховані вище заходи відносяться до 

індивідуально – профілактичної роботи дільничного офіцера поліції? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

Дільничний офіцер при обході адміністративної дільниці, біля магазину 

«Продовольчі товари» зустрів 14-літнього Макарова Євгена на прізвисько 

«Чечен» , який співав під гітару пісні, заробляючи у перехожих копійки. 

Вказаний неповнолітній, неодноразово затримувався працівниками поліції та 

соціальних служб і повертався матері під нагляд. Остання працювали на 

декілька роботах і вплинути на сина не могла. Зі слів неповнолітнього – своєю 

діяльністю він намагався допомогти матері. 

Дії дільничного офіцера у вказаній ситуації? Які форми 

індивідуально-профілактичного впливу на  неповнолітніх осіб та їх батьків 

потрібно використати в своїй діяльності дільничному офіцеру поліції? 
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Група 3 - Ситуація 3 

До дільничного офіцера поліції звернувся представник політичної партії 

щодо надання допомоги в охороні громадського порядку на території 

адміністративної дільниці де розташовано їх офіс. Йому пообіцяли виділити в 

службове користування легковий автомобіль з логотипом політичної партії для 

негайного реагування на правопорушення та забезпечити паливом із 

розрахунку 30 літрів на добу. 

Як повинен відреагувати дільничний офіцер? Чи підпадає така 

взаємодія під  роботу з населенням та громадськими формуваннями на 

адміністративній дільниці щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю?   

 

Група 4 - Ситуація 4 

  

До керівника територіального органу  поліції звернувся громадянин К. зі 

скаргою на дільничного офіцера, який щодня, на прохання його дружини, 

протягом місяця заходить до нього за місцем проживання і в присутності 

рідних проводить профілактичні бесіди про неприпустимість протиправної 

поведінки. Громадянин К. вважає, що дільничний офіцер  порушує його 

конституційні права на невтручання в особисте і сімейне життя, яке закріплене 

в ст. 32 Конституції України. 

Чи правомірно діяв дільничний інспектор? До яких із видів 

профілактичної роботи дільничного офіцера відносяться профілактичні 

бесіди про неприпустимість протиправної поведінки? 

 

Група 5 – Ситуація 5 

Дільничний офіцер перебуваючи у відпустці  святкував свій день 

народження з друзями в кафе. Його увагу привернули двоє невідомих осіб з 

татуюваннями на руках, які знаходилися за сусіднім столом та голосно 

говорили, а іноді сварилися, використовуючи нецензурну лексику.  Дільничний 

офіцер прийняв рішення перевірити документи невідомих осіб. Останні 

відмовилися їх показувати, вказуючи на неправомірні дії дільничного офіцера 

поліції, оскільки він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. 

Чи правомірні дії дільничного офіцера? Чи входить до завдань 

дільничного інспектора профілактика правопорушень не в робочий час? 

До якого із видів профілактичної роботи дільничного офіцера відноситься 

вказана ситуація? 
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Контрольні питання: 
1. Одержання даних дільничним офіцером поліції про причини та умови, 

які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці. 

2. Співпраця (взаємодія) з громадою, окремими мешканцями дільниці, 

представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, 

громадськими формуваннями. 

3. Встановлення довірчих стосунків з громадянами.  

4. Вивчення та узагальнення інформації, що міститься в черговій частині. 

5. Перевірка за місцем проживання осіб, які перебувають на 

профілактичних обліках. 

6. Проведення поквартирного (подвірного) обходу. 

7. Співпраця зі службами у справах дітей. 

8. Фіксація інформації про осіб, які виношують наміри вчинити злочини 

або їх вчинили, схильних до вчинення інших правопорушень. 

9. Виявлення та спостереження за способом життя окремої категорії 

осіб, які перебувають на профілактичних обліках в територіальних органах 

поліції. 

10. Виявлення місця можливого збору осіб, схильних до вчинення 

правопорушень та злочинів. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

ТЕМА 1.12.3. Індивідуально-профілактична робота дільничного 

офіцера з особами, які формально підпадають під адміністративний 

нагляд. Порядок встановлення адміністративного нагляду, ведення 

відповідної контрольно-наглядової справи 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

індивідуально-профілактичну роботу дільничного офіцера з особами, які 

формально підпадають під адміністративний нагляд. Порядок встановлення 

адміністративного нагляду, ведення відповідної контрольно-наглядової справи. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 
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Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Здійснення адміністративного нагляду дільничним офіцером. 

2. Підстави для встановлення адміністративного нагляду. 

3. Підстави встановлення адміністративного нагляду з ініціативи 

Національної поліції. 

4. Порядок ведення контрольно-наглядової справи. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До Кіровського відділення поліції з метою постановки на профілактичний 

облік звернувся Білий В.П., пред’явивши довідку про звільнення. Вивчивши 

довідку з виправної колонії та при перевірці особи за базою даних поліції, 

інспектором сектора дільничних офіцерів було встановлено, що ознаками 

попередніх судимостей Білий В.П. «формально» підпадає під дію Закону 

України «Про адміністративний нагляд…», але в довідці про звільнення ніяких 

відміток, що Білий В.П. підпадає під нагляд не було. 

Дії інспектора сектора дільничних офіцерів у вказаній ситуації. 

Які документи повинен скласти інспектор для постановки Білого 

В.П. на профілактичний облік та проведення з ним індивідуально-

профілактичної роботи? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

На автодорозі Дніпропетровськ-Кривий Ріг патрульним Національної 

поліції за перевищення швидкості був зупинений автомобіль під керуванням 

Трофімова А.В. За скоєння вказаного правопорушення  Трофімова А.В. було 

притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. 

 При щомісячній перевірці бази даних, дільничним офіцером було 

виявлено вказане порушення  Трофімовим А.В., який перебуває на 

профілактичному обліку в органі поліції як «формальник» та вже мав 2 

попередження протягом року про встановлення відносно нього 

адміністративного нагляду. На цій підставі дільничний інспектор підготував 

рапорт на ім’я начальника відділення поліції з проханням вирішити питання 

про встановлення Трофімову А.В. адміністративного нагляду за ініціативою 

поліції. 
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Чи є в даній ситуації підстави для встановлення Трофімову А.В. 

адміністративного нагляду з боку поліції? Які саме є підстави для 

встановлення адміністративного нагляду формальникам? 

 

Група 3 - Ситуація 3 

Під час виконання службових обов’язків до дільничного офіцера від 

голови Іларіонівської селищної ради надійшла інформація, що раніше 

засуджений Сорока О.О. за місцем проживання вчиняє сварки на ґрунті 

вживання алкогольних напоїв. При перевірці вказаної інформації було 

встановлено, що Сорока О.О. перебуває на профілактичному обліку як 

«формальник» у відділенні поліції та вже притягувався протягом року до 

адміністративної відповідальності. 

Які профілактичні заходи впливу вправі провести дільничний офіцер 

відносно особи, яка перебуває на обліку за категорією «формальник»? 

 

Група 4 - Ситуація 4 

При обході адміністративної дільниці, на території парку відпочинку, 

дільничний офіцер помітив, як невідомий чоловік розпиває спиртні напої. За 

вказане порушення працівником поліції був складений адміністративний 

протокол за ч.1 ст. 178 КУпАП. Під час складання адміністративного протоколу 

працівником поліції було встановлено, що правопорушник Сєров А.А. 

проживає на території Бабушкінського району міста та перебуває на 

профілактичному обліку в відділенні поліції, за категорією «формальник». За 

вказівкою начальника Бабушкінського відділення поліції інформація відносно 

Сєрова А.А. була надіслана до Кіровського відділення для проведення з 

Сєровим А.А. профілактичної роботи. 

Які профілактичні заходи вправі провести працівники поліції 

Кіровського відділення поліції для недопущення у подальшому вчинення з 

боку Сєрова А.А. правопорушень.  

 

Група 5 - Ситуація 5 

Після звільнення з місць позбавлення волі до Самарського відділення 

поліції для постановки на облік як «формальник» звернувся Акімов С.С. Під 

час опитування останнього стало відомо, що Акімов С.С. не може бути 

зареєстрованим за попереднім місцем проживання, тому що втратив соціальні 

зв’язки з рідними. 

Як в даній ситуації повинні діяти працівники поліції з метою надання 

таким особам допомоги в соціальній адаптації та у які органи необхідно 

надіслати зазначену інформацію. 
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Контрольні питання: 
1. Мета адміністративного нагляду. 

2. Правова основа здійснення адміністративного нагляду дільничним 

офіцером. 

3. Категорії осіб за якими встановлюється адміністративний нагляд.  

4. Підстави встановлення адміністративного нагляду. 

5. Порядок встановлення адміністративного нагляду. 

6. Термін адміністративного нагляду. 

7. Обов’язки піднаглядних. 

8. Обмеження дій піднаглядних. 

9. Види відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду. 

10. Підстави встановлення адміністративного нагляду з ініціативи 

Національної поліції. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

ТЕМА 1.12.4. Індивідуально-профілактична робота дільничного 

офіцера з особами звільненими з місць позбавлення волі, які відбували 

покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено 

у встановленому законом порядку 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

індивідуально-профілактичну роботу дільничного офіцера з особами звільненими 

з місць позбавлення волі, які відбували покарання за умисний злочин і в яких 

судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 
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План лекції (навчальні питання): 

1. Індивідуально-профілактична робота з раніше судимими особами. 

2. Порядок здійснення контролю за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, та ведення профілактичних справ. 

3. Форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного офіцера з 

раніше судимими особами. 

 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

9.07.2016 р. дільничний офіцер Іванов здійснюючи поквартирний обхід з 

метою відпрацювання інформації, наданої мешканцями будинку щодо 

можливої причетності до незаконного збуту наркотичних засобів осіб, що 

проживають в їх домі на першому поверсі виявив в кв. 2 гр-на Василенко Петра 

Івановича, 1970 року народження, який раніше проживав за вказаною адресою, 

а в 2011 році був засуджений за злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України ( 

крадіжка) до 5 років позбавлення волі. Дільничний офіцер інформації із 

виправної колонії про звільнення Василенко П.І. не отримував, при цьому 

останній надав довідку про звільнення від 9.07.2016 р. (Довідка про звільнення 

- в ній зазначається підстава звільнення, час відбування покарання, час не 

відбутої частини строку за умовно-дострокове звільнення, додаткове 

покарання, якщо від нього особа не звільнена. Якщо особа звільнена з заміною 

покарання більш м'яким, вказується термін цього покарання відповідно до 

рішення суду. У довідці фіксується заборгованість за виконавчими ластах, 

місце, куди слідує засуджений, сума допомоги, якщо воно було видано. У цей 

документ вносяться відомості про не зняті і непогашених судимості. Якщо 

особа звільнено зі зняттям судимості, наприклад при помилування, амністії, 

про це зазначається також в довідці.) 

Дільничний офіцер затримав гр. - на Василенко П.І.  і доставив до 

органу поліції  з метою встановлення усіх обставин справи. Чи правомірні 

дії дільничного офіцера? Чи вбачаються порушення в діях раніше 

засудженого Василенко П.І. ? 



477 

Група 2 - Ситуація 2 

До органу поліції надійшло із виправної колонії повідомлення-запит для 

перевірки можливості проживання гр-ном Зуєвим К.К, якого було засуджено  у 

2007 році за скоєння злочину, передбаченого ст. 121 ч.2 КК України ( умисне 

тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого – своєї дружини 

га ґрунті ревнощів) після звільнення за обраним місцем проживання. Перевірку 

було доручено провести дільничному офіцеру. В ході перевірки були опитані 

родичі за адресою, де планував проживати Зуєв К.К. та його сусіди. В 

результаті опитування думки родичів розділилися: батько заперечував щодо 

подальшого проживання сина в його помешканні, а мати дала згоду.   

Як повинен відреагувати дільничний офіцер? Хто приймає рішення 

про можливість проживання особи після звільнення за обраним місцем 

проживання? У разі виявлення факту неможливості проживання 

засудженого за обраним ним місцем проживання як потрібно діяти 

дільничному офіцеру? 

 

 

Група 3 - Ситуація 3 

Дільничний офіцер при обході адміністративної дільниці отримав 

інформацію від громадян, що у гр-ки Калюжної В.В., яка зловживає спиртними 

напоями та веде розгульний образ життя проживає невідомий чоловік. При 

перевірці вказаної інформації було встановлено, що вказаний чоловік – це гр-н 

Піддубний К.К., який місяць потому звільнився із виправної колонії, де 

відбував покарання за скоєння злочинів, передбачених ст. 185 КК( крадіжка), 

ст. 186 (грабіж). В довідці про звільнення Піддубного К.К. вказано, що останній 

повинен був прибути в інший населений пункт, який знаходився в інші області. 

В своєму пояснені раніше засуджений повідомив, що гр-ка Калюжна В.В. в 

період відбування покарання  слала листи і запросила до себе пожити.  Остання 

підтвердила його слова. 

Дільничний офіцер зобов’язав негайно Піддубного К.К. відбути за місцем 

проживання, що вказане в довідці про звільнення. Однак останній відмовився, 

заявивши, що порушується його право на свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання. 

Як повинен відреагувати дільничний офіцер? Чи порушується в 

даному випадку право раніше засудженого Піддубного К.К. на свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання? 



478 

Група 4 - Ситуація 4 

До чергової частини органу поліції  надійшла інформація із лікарні про 

доставлення бригадою « швидкої» допомоги гр-на Т. в стані сильного 

наркотичного сп’яніння. В кармані брюк знайдена  довідка про звільнення із 

виправної колонії  

Дільничний офіцер, якому було доручено провести перевірку встановив, 

що гр-н Т.  був засуджений місцевим судом до 5 років позбавлення волі  за 

скоєння злочину, передбаченого  ч.1 ст. 187 КК України ( розбій). Відбував 

покарання в виправній колонії середнього рівня безпеки. При звільненні був 

направлений на поселення до будинку – інтернату, оскільки рідних не мав. 

Останній до інтернату не прибув,а почав вести паразитичний образ життя. На 

обліку як особа,  яка незаконно вживає наркотичні  засоби  або  психотропні  

речовини не перебуває.  

Дільничний офіцер повідомив головному лікарю, що вказана особа на 

обліку в поліцейському відділку не перебуває, вживання наркотичних засобів це 

особиста справа раніше засудженого Т. і поліція такими справами не займається, 

оскільки будь яких злочинів він не скоїв. 

Дайте оцінку діям дільничного офіцера. Чи вбачається в діях раніше 

засудженої особи Т. правопорушення і яка його відповідальність за них? 

 

Контрольні питання: 

1. Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем 

проживання осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

2. Мета індивідуально-профілактичної роботи дільничного офіцера. 

3. Основні завданнями індивідуально-профілактичної роботи з раніше 

судимими особами. 

4. Правова основа здійснення індивідуально - профілактичної роботи з 

раніше судимими особами працівниками поліції. 

5. Категорії раніше засуджених осіб. 

6. Порядок здійснення контролю за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі. 

7. Ведення профілактичних справ. 

8. Загальні підстави для зняття з профілактичного обліку. 

9. Форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного офіцера з 

раніше судимими особами.  

10. Основні методів індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера у  сфері профілактики злочинності серед раніше судимих осіб. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 



479 

ТЕМА 1.12.5. Індивідуально - профілактична робота дільничного 

офіцера з особами засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку 

щодо яких не пов'язано із позбавленням волі 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

індивідуально - профілактичну роботу дільничного офіцера з особами 

засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов'язано із 

позбавленням волі. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Завданнями індивідуально-профілактичної роботи з засудженими 

особами. 

2. Функції дільничного офіцера поліції щодо проведення індивідуально-

профілактичної роботи із засудженими особами. 

3. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарань без 

позбавлення волі 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

За рішенням Заводського районного суду м. Дніпродзержинська    гр. 

Петров С.І. був засуджений до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 

Вирок суду був надісланий до пенітенціарної служби Баглійського районного 

відділу м. Дніпродзержинська для виконання,так як згідно із даними ДМС, 

Петров С.І., зареєстрований на території Баглійського району м. 

Дніпродзержинська. Після отримання вироку суду, керівництвом 

пенітенціарної служби до сектора дільничних Баглійського відділення НП була 

надіслана інформація стосовно Петрова С.І. для постановки його на облік та 

подальшого здійснення з ним профілактичної роботи. Після постановки 

Петрова С.І. на профілактичний облік та під час виходу дільничного офіцера за 

місцем реєстрації Петрова С.І. з’ясувалося, що вказана особа за місцем 

реєстрації тривалий час не проживає через відсутність умов для проживання 

(відключено за борги теплопостачання, електроенергію та газ).  

Як повинен відреагувати дільничний офіцер? Які документи повинен 

зібрати дільничний офіцер та до яких служб їх потрібно надіслати для 

інформування і вжиття відповідних заходів реагування? 

 

Група 2 - Ситуація 2 

За рішенням Дніпропетровського районного суду, гр. Петренко В.І. був 

засуджений до покарання  у  виді  громадських  робіт з терміном 40 годин за  

основним місцем роботи та місцем проживання у с. Новоолександрівка 

Дніпропетровського  району. Виконання рішення суду за місцем проживання 

було покладено на заступника голови Новоолександрівської сільської ради 

Рибака О.Є. 

Відпрацювавши 30 годин громадських робіт, Петренку В.І. було надано 

щорічну відпустку за основним місцем роботи. Після повернення з відпустки, 

заступник голови місцевої ради Рибак О.Є., вважаючи, що Петренко В.І. 

суспільно-корисною працею виправився і перестав бути суспільно-

небезпечною особою, достроково звільнив останнього від подальшого 

виконання громадських робіт. 

Дії дільничного офіцера у вказаній ситуації? Чи може бути 

достроково звільнена особа від виконання громадських робіт за рішенням 

місцевого органу влади? Дайте правову оцінку діям заступника голови 

сільської ради. 
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Група 3 - Ситуація 3 

Під час проведення дільничним офіцером поквартирного обходу і 

перевірки за місцем проживання гр. Самойлова М.П., який перебуває на 

профілактичному обліку у районному відділу як особа, що засуджена до 

покарання без позбавлення волі, від близьких родичів було отримано 

інформацію, що Самойлов М.П. виїхав до іншої області на заробітки без 

дозволу територіальної виконавчої інспекції. 

Дії дільничного офіцера у вказаній ситуації? Які документи необхідно 

зібрати та куди у подальшому їх необхідно надіслати для вжиття до 

засудженого відповідних заходів реагування? 

 

Група 4 - Ситуація 4 

При обході своєї адміністративної дільниці, на зупинці громадського 

транспорту, дільничний офіцер помітив, як в компанії декількох чоловіків,   

засуджений до покарання без позбавлення волі Бистров О.М., який проживає на 

обслуговуючій дільниці, розпивав спиртні напої. Працівник доставив Бистрова 

О.М. до дільничного пункту для складання адміністративного протоколу за 

адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 178 КУпАП. 

Які профілактичні заходи необхідно здійснити дільничному офіцеру 

для недопущення у подальшому вчинення з боку засудженого 

правопорушень? Які записи необхідно унести до профілактичних обліків? 

Які матеріали необхідно надіслати до територіальної виконавчої інспекції? 

 

Група 5 - Ситуація 5 

Під час здійснення подвірного обходу адміністративної дільниці, 

дільничним офіцером від громадян надійшла інформація, що у однієї 

незаміжньої жінки оселився співмешканець зі слів якого він відбував 

кримінальне покарання. При перевірці вказаної інформації з’ясувалося, що за 

вказаною адресою нещодавно став проживати засуджений до покарання без 

позбавлення волі Терьохін А.В., який зареєстрований у іншому районі м. 

Дніпропетровська. Як з’ясувалося працівником поліції, засуджена особа, на яку 

покладено обов'язок повідомляти інспекцію про зміну місця проживання, 

роботи або навчання відповідні відомості до виконавчої інспекції не подала, на 

реєстрацію до виконавчої інспекції не з’являється.  

Дії дільничного офіцера у вказаній ситуації? Які документи необхідно 

зібрати та куди у подальшому їх надіслати для вжиття до засудженого 

відповідних заходів реагування? 
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Контрольні питання: 

1. Профілактична робота з особами, засудженими до покарань без 

позбавлення волі. 

2. Види покарань, непов’язаних з позбавленням волі. 

3. Категорії засуджених до покарань без позбавлення волі. 

4. Мета індивідуально-профілактичної роботи з засудженими особами. 

5. Основні завданнями індивідуально-профілактичної роботи з 

засудженими особами. 

6. Правова основа здійснення профілактичної роботи із засудженими. 

7. Функції дільничного офіцера поліції щодо проведення індивідуально-

профілактичної роботи із засудженими особами. 

8. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарань без 

позбавлення волі. 

9. Загальні форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера із засудженими особами. 

10. Спеціальні форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера із засудженими особами. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

 

ТЕМА 1.12.6. Особливості індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного офіцера з особами, які перебувають на профілактичному 

обліку підрозділів поліції  за вчинення  насильства в сім’ї 

 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про 

особливості  індивідуально-профілактичної роботи дільничного офіцера з 

особами , які перебувають на профілактичному обліку підрозділів поліції  за 

вчинення  насильства  в сім’ї. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків професійної 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів. 
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Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, міжнародне право, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Правова основа, завдання , діяльність дільничних офіцерів по 

здійсненню індивідуально-профілактичної роботи з особами, що вчиняють 

насильство в сім’ї. 

2. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї. 

3. Індивідуально - профілактична робота дільничного з особами, яким 

було винесено офіційне застереження про неприпустимість учинення 

насильства в сім'ї. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Група 1 - Ситуація 1 

До дільничного офіцера звернулася  14 – ти річна дівчина, мешканка с. 

Ключарки Мукачівського району з заявою в якій вказала, що її рідна мати 

жорстоко з нею поводиться. За будь яку провину ( грубо очищену картоплю або 

погано вимиту підлогу) б'є чобітьми по обличчю, кусає і навіть душить. 

Дівчина вказала на синці і садна, які були на її тілі. Мати дівчини сама виховує 

5 дітей, троє з них – від різних чоловіків. Старшій дочці 14 років, наймолодшій 

– 4. Жінка ніде не працює, живе на соціальні виплати і любить випити. За 

словами дівчинки, мати била тільки її. Молодших братів і сестер не чіпала. 

Мати дівчини перебуває на профілактичному обліку в кримінальній поліції у 

справах дітей. 

Дільничний офіцер відвів неповнолітню дівчину до її бабусі, яка 

запевнила, що її внучці нічого не загрожує. Прохала не повідомляти службу у 

справах дітей, оскільки її дочку позбавлять батьківських прав і внучка буде 

мешкати в інтернаті. 



484 

Дайте оцінку діям дільничного офіцера. Як він повинен був діяти у 

вказаній ситуації. Чи входить в повноваження дільничного офіцера 

проводити індивідуально – профілактичну роботу з особами, які 

перебувають на обліку в іншій службі. 

  

Група 2 - Ситуація 2 

При обході адміністративної дільниці до дільничного офіцера звернулася 

громадянка Т., яка приїхала навідати свою доньку, але та перебувала на роботі, 

а зять -  громадянин З,  не побажав її бачити і не допустив  в квартиру. Останній 

перебував на профілактичному обліку в поліцейському відділку як особа, що 

вчиняє насильство в сім'ї. 

Дільничний офіцер спільно з громадянкою Т. прибув за місцем 

проживання гр-на З. і зажадав від останнього вибачитися перед тещею і 

впустити її до приміщення  квартири, оскільки та є членом їхньої сім'ї. Також 

дільничний офіцер попередив гр-на З. що його дії незаконні і він буде 

притягнутий до адміністративної відповідальності за скоєння насильства в сім'ї 

( ст. 173-2 КУпАП) та за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі 

працівника поліції( ст. 185 КУпАП). 

Дайте оцінку діям дільничного офіцер. Як він повинен був діяти у 

вказаній ситуації. Чи відноситься теща до членів сім'ї. Чи правомірні 

вимоги дільничного офіцера. Чи вбачається в діях громадянина З. склад 

правопорушення. 

 

Група 3 - Ситуація 3 

Від чергової частини відділення національної поліції дільничним 

офіцерам надійшла вказівка перевірити повідомлення громадянки П., про 

протиправні дії гр-на Х., що мешкає в сусідній квартирі, зловживає спиртними 

напоями та вчиняє насильство над дружиною та їх дитиною.  При перевірці за 

обліками НП було встановлено, що громадянин Х. раніше притягувався до 

адміністративної відповідальності за насильство в сім’ї( ст. 173-2 КУпАП) і 

перебуває на профілактичному обліку. Дільничні офіцери прибули за вказаною 

адресою в 23.00, але двері до квартири  жінка не відкрила повідомивши, що 

поліцію вона не викликала, її чоловік прийшов з роботи і відпочиває, а дитина  

перебуває в іншій кімнаті. 

Дільничні офіцери заявили, що оскільки її чоловік перебуває на 

профілактичному обліку то їм  дозволено в любий час доби перевіряти його 

поведінку, без перешкод входити в  любе приміщення де він мешкає і 

попрохали його розбудити для проведення профілактичної бесіди. 
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Дайте оцінку діям дільничних офіцерів. Як вони повинні були діяти у 

вказаній ситуації. Чи дозволено працівникам поліції в любий час доби 

перевіряти поведінку підоблікованого, без перешкод входити в любе 

приміщення де він мешкає. Чи правомірні вимоги дільничних офіцерів. 

 

Група 4 - Ситуація 4 

Під час виконання службових обов’язків до дільничного офіцера від 

голови селищної ради надійшла інформація, що раніше засуджений Сорока 

О.О. за місцем проживання вчиняє сварки на ґрунті вживання алкогольних 

напоїв. При перевірці вказана інформація підтвердилася. Гр-ну Сороці О.О. 

було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення 

насильства в сім'ї і взятий на профілактичний облік.  

Дільничний офіцер попередив підоблікованого Сороку О.О., що йому 

тепер заборонено в нічний час залишати помешкання  і він повинен щоп’ятниці 

з’являтися до нього в опорний пункт для проведення з ним профілактичних 

бесід. Якщо порушить вказані вимоги – буде притягнутий до відповідальності. 

Дайте оцінку діям дільничного офіцера. Чи правомірні вимоги 

дільничного офіцера. Які профілактичні заходи впливу вправі провести 

дільничний офіцер відносно особи, яка перебуває на обліку за скоєння 

насильства в сім’ї.   

 

 Група 5 - Ситуація 5 

За скоєння насильства в сім’ї гр-ну К. було винесено офіційне 

попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї і його взято на 

профілактичний облік. Через 3 місяці гр-н К. звернувся до начальника відділу 

поліції з проханням зняти його з обліку, оскільки він з дружиною розвівся і 

остання виїхала на постійне місце проживання в інше місто.  

Як повинен відреагувати начальник відділення поліції. Які підстави 

зняття особи з профілактичного обліку. 

 

Контрольні питання: 

1. Основні завдання діяльності дільничних офіцерів по здійсненню 

індивідуально-профілактичної роботи з особами, що вчиняють насильство в 

сім’ї. 

2. Проведення роз'яснювальної роботу в сім'ях, в яких вчинено 

насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення. 

3. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї. 

4. Винесення офіційного застереження про неприпустимість вчинення 

насильства у сім’ї. 



486 

5. Індивідуально - профілактична робота дільничного з особами, яким 

було винесено офіційне застереження про неприпустимість учинення 

насильства в сім'ї. 

6. Ведення профілактичного обліку. 

7. Припинення індивідуально-профілактичної роботи. 

8. Методи індивідуально-профілактичної роботи дільничного офіцера. 

 

Література: 

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 33, 36, 43, 46, 58, 66, 84, 131] 

 

 

Дисципліна 1.13. Робота дільничного офіцера поліції щодо 

захисту прав та законних інтересів дітей  

 

ТЕМА 1.13.1. Права та обов’язки поліцейського щодо роботи з дітьми 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції 

щодо захисту прав та законних інтересів дітей.  

Виховна мета: сформувати повагу до прав дитини, сприяти формуванню 

вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати отримані 

слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із  захисту 

прав та законних інтересів дітей. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з захисту прав та законних інтересів дітей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 
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Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. Протидія торгівлі людьми. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Правові засади діяльності органів Національної поліції у сфері 

боротьби з бездоглядністю та правопорушеннями серед дітей. 

2. Поняття «дитина», «діти, які опинились у складних життєвих 

обставинах», «дитина-сирота», «безпритульні діти», «бездоглядні діти», 

«жорстоке поводження з дітьми» та ін.  

3. Організаційно-практичні заходи, які застосовуються поліцейським під 

час роботи з різними категоріями дітей. 

4. Завдання поліцейського щодо роботи з дітьми. 

5. Права та обов’язки поліцейських щодо роботи з дітьми.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1 

Працівником поліції на залізничному вокзалі міста Києва була виявлена 

малолітня особа, яка залишилась без догляду батьків і могла повідомити, що 

приїхала з батьками від бабусі і проживає у місті Вишгороді Київської області. 

Поняття малолітня особа? 

Як повинен діяти працівник поліції у даній ситуації?      

Чи має право працівник поліції затримати та доставити дитину до 

відділку поліції для встановлення особи?  

Який державний орган у першу чергу необхідно повідомити про знайдену 

дитину?  

 

Завдання 2 

Працівник поліції підійшов до компанії людей, які розпивали спиртні 

напої. При цьому він звернув увагу на нетверезу матір, біля якої знаходилась 

колиска з новонародженою дитиною. 

Які дії поліцейського? 

Що робити з маленькою дитиною? 

Чи можна поліцейському її самостійно нагодувати? 

Яка відповідальність батьків? 
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Завдання 3 

Хлопець 13 років був затриманий працівниками поліції на місці вчинення 

злочину, а саме крадіжки гаманця у жінки похилого віку. При цьому поводить 

себе зухвало, вживає нецензурні слова, намагався втекти, поліцейському 

розірвав куртку. 

Чи можливе застосування зброї для його затримання? 

Чи можливе застосування наручників до затриманого підлітка? 

Чи можливе фізичне реагування на його поведінку? 

Чи може поверхневий огляд підлітка провести жінка поліцейська? 

Якщо необхідно терміново опитати підлітка, чи можливо це зробити без 

присутності батьків чи опікунів? 

 

Завдання 4. 

Громадяни знайшли на вулиці неохайно одягнену безпритульну дитину і 

зателефонували до поліції. 

Які дії поліцейського? 

 

Контрольні питання: 

1. Повноваження органів і служб у справах дітей, спеціальних установ 

для дітей, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов вчинення 

дітьми правопорушень. 

2. Основні завдання підрозділів ювенальної превенції. 

3. Дотримання законності та прав дитини у діяльності органів 

Національної поліції. 

4. Правові підстави та повноваження суб’єктів профілактики 

правопорушень серед дітей. 

5. Взаємодія підрозділів Національної поліції України у питаннях 

профілактики правопорушень серед дітей. 

6. Основні вимоги до заходів індивідуальної профілактики серед дітей. 

7. Визначте порядок виконання Україною міжнародних зобов'язань 

щодо забезпечення дітям особливого піклування та допомоги  з боку держави. 

8. Захист прав дитини у нормах міжнародного права та національного 

законодавства. 

9. Повноваження органів Національної поліції по профілактиці 

правопорушень дітей. 

10. Обов’язки органів Національної поліції по профілактиці 

правопорушень дітей. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 130, 133, 136, 122, 265] 
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ТЕМА 1.13.2. Здійснення профілактики адміністративних і 

кримінальних правопорушень серед дітей та вжиття заходів щодо 

недопущення скоєння повторних злочинів у підлітковому середовищі 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів про  

детермінанти  адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей та 

основні заходи їх профілактики. 

Виховна мета: підвищити рівень правової культури, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, професійно 

застосовувати отримані слухачами знання в практичній діяльності під час 

організації роботи уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінологія, правова статистика, соціологія, 

кримінально-виконавче, кримінальне право, адміністративна діяльність, 

кримінальний, цивільний процес.  

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Сучасний стан  адміністративних та кримінальних правопорушень, що 

вчиняються неповнолітніми. 

2. Поняття та система заходів профілактики адміністративних і 

кримінальних правопорушень серед дітей 

3. Заходи загально-соціальної профілактики адміністративних та 

кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми. 

4. Заходи профілактики адміністративних та кримінальних 

правопорушень серед дітей, що здійснюються правоохоронними органами. 

5. Профілактична діяльність підрозділів поліції  щодо недопущення 

повторних злочинів у підлітковому середовищі. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Нормативно-правове забезпечення профілактики адміністративних і 

кримінальних правопорушень серед дітей. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Актуальні питання профілактики адміністративних і кримінальних 

правопорушень серед дітей. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Учень шостого класу знаходячись у загальноосвітньому навчальному 

закладі, постійно порушує дисципліну як у школі та і в класі, веде себе 

агресивно до свої однокласників, штовхається та б’ється, забирає у дітей речі та 

час від часу прогулює уроки.  

Завдання:  
Які заходи профілактичного характеру необхідно вжити працівникові 

поліції щодо дитини? 

Чи необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед батьків? 

Встановлення чинників такої поведінки дитини та їх усунення можуть 

змінити ситуацію? 

Чи береться на профілактичний облік дитина? 

 

Ситуація 2 
Неповнолітній десятикласник палить разом з вчителем фізкультури на 

розі школи. 

Завдання:  

Дії поліцейського? 

 

Ситуація 3 
Школяр Андрій повідомив поліцейському, про те що в школі група 

старшокласників постійно принижують його друга Миколу, знущаються, 

застосовують силу. Все це відбувається в шкільному туалеті (шкільний булінг). 

Про це діти неодноразово повідомляли класному керівникові, але знущання 

продовжуються. Микола неодноразово говорив про наміри покінчити життя 

самогубством.  

Завдання: Дії працівника поліції? 

Яку відповідальність можуть понести кривдники? 

Чи необхідно залучати до конфлікту батьків? 

Директора школи? 
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Ситуація 4 

З виховної установи звільнився по закінченню строку відбування 

покарання неповнолітній Миронов Віктор Антонович, (на момент звільнення 15 

років.), Мати неповнолітнього, яка була раніше судима за вчинення квартирних 

крадіжок, в даний час працює диспетчером в таксі, за місцем роботи 

характеризується позитивно. 

Миронов до засудження вживав наркотики  з групою осіб,  до складу якої 

входило 6 чоловік і вчиняв з ними квартирні крадіжки. В даний час із числа 

осіб, що входили в групу: 4 особи відбувають покарання; 2 особи померли від 

передозування наркотиків. 

Завдання:  
Які профілактичні заходи необхідно вжити до Миронова В.? 

Чи є підстави після звільнення з місця позбавлення волі ставити 

неповнолітнього на профілактичний облік? 

 

Ситуація 5 
Під час патрулювання працівниками поліції було знайдено малолітнього 

безпритульного Романа 4-х років, який жебракував і не міг нічого повідомити 

про своїх батьків і місце проживання.  

Завдання: Якими повинні бути подальші дії працівників поліції по 

влаштуванню знайденого малолітнього? 

 

Контрольні питання: 

1. Зазначте найбільш небезпечні тенденції адміністративних та 

кримінальних правопорушень дітей в  сучасних умовах. 

2. Визначення правового статусу «дитина». 

3. Визначте заходи загально-соціальної профілактики адміністративних 

та кримінальних правопорушень дітей. 

4. З якого віку поліцейський має право притягнути до адміністративної 

відповідальності неповнолітнього? 

5. Чи має право працівник поліції доставляти дитину до органів поліції ? 

6. Зазначте  методи профілактики адміністративних і кримінальних 

правопорушень серед дітей? 

7. Основні вимоги до заходів індивідуальної профілактики. 

8. Визначте  нормативно-правову основу  діяльності поліції щодо 

профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей. 

9. Зазначте заходи, що вживаються до дітей підрозділами поліції щодо 

недопущення скоєння повторних злочинів. 

10. На який час працівник поліції має право затримувати і тримати в 

спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки 

та піклування, до передачі їх законним представникам або влаштування в 

установленому порядку? 

 

Література: 

[1, 5, 3, 7, 62, 64, 66, 71, 58, 92, 14, 136, 263, 397, 440, 472, 535, 268, 269, 353, 371] 
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ТЕМА 1.13.3. Проведення заходів загальної та індивідуальної 

профілактики з підлітками, які перебувають у конфлікті з законом 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

визначення заходів загальної та індивідуальної профілактики з підлітками, які 

перебувають у конфлікті з законом. 

Виховна мета: підвищити рівень правової культури, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінологія, правова статистика, соціологія, 

кримінально-виконавче, кримінальне право, адміністративна діяльність, 

кримінальний, цивільний процес.  

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття та сучасний стан злочинності неповнолітніх. 

2. Заходи загальної профілактики злочинності неповнолітніх. 

3. Заходи індивідуальної профілактики злочинності неповнолітніх. 

4. Профілактична діяльність підрозділів поліції  щодо недопущення 

повторних злочинів у підлітковому середовищі. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 

1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Правове регулювання профілактики кримінальних правопорушень 

неповнолітніх. 

3. Вирішення ситуативних завдань.  

4. Актуальні питання профілактики кримінальних правопорушень серед 

дітей. 
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Працівники поліції прибули на сімейну сварку. Після врегулювання 

конфлікту між подружжям, до поліцейського підійшла дванадцятирічна 

дівчинка і попросила поспілкуватися наодинці без присутності батьків. 

Повідомила, що вітчим застосовує до неї не лише фізичне насилля, а й 

сексуальне. 

Завдання: Чи може поліцейський спілкуватися з дівчинкою, без 

присутності батьків?  

Які дії працівника поліції? 

 

Ситуація 2 

До поліцейського відділку зателефонував громадянин К. та повідомив, що 

у сусідньому будинку батьки закрили малолітню дитину та більше п’яти годин, 

як не повертаються додому?   

Завдання: Які заходи повинен вжити черговий поліцейського відділку? 

Дії поліцейського? 

Чи можна віддати дитину стороннім людям чи сусідам? 

Чи можна дитину помістити в притулок для дітей? 

 

Ситуація 3 

Працівник поліції прибувши за місцем проживання до неповнолітнього, 

який перебуває на профілактичному обліку, виявив що він розпиває спиртні 

напої разом із своїм батьком. 

Завдання: Дії поліцейського? 

 

Ситуація 4 

Неповнолітній, який відбував покарання за вчинення злочину, був 

звільнений із спеціальної виховної установи Державної пенітенціарної служби 

України за рішенням суду на підставі Закону України „Про амністію”; 

Завдання: Чи береться дитина на профілактичний облік? 

Які заходи має проводити працівник поліції? 

 

Ситуація 5 

Неповнолітній Дмитро 13 років, який тривалий час пропускав навчання в 

школі та вживав наркотики, в стані наркотичного сп’яніння спричинив 

нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму однолітку. 

Завдання: Чи буде нести відповідальність неповнолітній Дмитро?  

Які заходи необхідно вжити відносно неповнолітнього з метою 

недопущення скоєння ним повторних злочинів. 
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Ситуація 6 

Із виховної колонії звільнився по закінченню строку відбування 

покарання неповнолітній Яковлев Віктор Антонович, (на момент звільнення 15 

років.), мешканець м. Пирятина, раніше проживав по вул. Робітничій 8, разом з 

батьком. Батько був раніше судимий за вчинення крадіжок індивідуального 

майна громадян, в даний час працює прибиральником автотранспортного 

підприємства. Яковлев до засудження вживав наркотики з групою осіб, в яку 

входило 10 чоловік та вчиняли крадіжки, грабежі та розбійні напади. В даний 

час із числа осіб, що входили в групу: 

 8 чоловік відбувають покарання;  

 до двох останніх вжито звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. 

Завдання: Які профілактичні заходи необхідно вжити працівникам 

поліції ? 

 

Контрольні питання: 

1. Визначте заходи загально-соціальної профілактики адміністративних 

та кримінальних правопорушень дітей. 

2. Зазначте заходи загальної профілактики, які здійснюють підрозділи 

поліції? 

3. Які заходи індивідуальної профілактики здійснюють працівники 

поліції ? 

4. Які питання повинен включати план заходів індивідуальної 

профілактики? 

5. До яких категорій дітей здійснюються заходи індивідуальної 

профілактик 

6. Які категорії дітей підлягають поставленню на профілактичний облік 

7. Підставами для зняття дитини з профілактичного обліку 

8. Порядок зняття дитини з профілактичного обліку 

9. Визначте правову основу діяльності поліції щодо профілактики 

злочинності неповнолітніх. 

10. Зазначте заходи, що вживаються до дітей підрозділами поліції щодо 

недопущення скоєння повторних злочинів. 
 

Література: 

[1, 5, 3, 7, 62, 64, 66, 71, 58, 92, 14, 136, 263, 397, 440, 472, 535, 268, 269, 353, 371] 



495 

ТЕМА 1.13.4. Проведення заходів загальної та індивідуальної 

профілактики з повнолітніми особами, батьками, опікунами та іншими 

категоріями дітей, які втягують дітей у злочинну діяльність 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

визначення заходів загальної та індивідуальної профілактики з повнолітніми 

особами, батьками, опікунами та іншими категоріями дітей, які втягують дітей 

у злочинну діяльність. 

Виховна мета: підвищити рівень правової культури, сприяти 

формуванню вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати 

отримані слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи 

уповноважених підрозділів. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: кримінологія, правова статистика, соціологія, 

кримінально-виконавче, кримінальне право, адміністративна діяльність, 

кримінальний, цивільний процес.  
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Характеристика осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність. 

2. Заходи загальної профілактики злочинності неповнолітніх. 

3. Заходи індивідуальної профілактики відносно осіб, які втягують дітей 

у злочинну діяльність. 

4. Профілактична діяльність підрозділів поліції  щодо недопущення 

втягнення дітей у злочинну діяльність. 
 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Правове регулювання профілактики втягнення дітей у злочинну 

діяльність.  

3. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 

Працівниками поліції було виявлено дівчинку Ю. 9 років, яка 

жебракувала на вулиці міста. Гроші віддавала матері, громадянці К., яка 

знаходилась неподалік та весь час спостерігала за дитиною.  

Завдання: Які заходи необхідно вжити до матері та дитини? 

 

Ситуація 2 

На місці скоєння розбійного нападу працівниками поліції було затримано 

громадянина К. та його неповнолітнього сина, 13-річного М. 

Завдання: Які заходи повинні вжити працівники поліції? 

Яка роль у даному випадку працівників відділу превентивної діяльності? 

 

Ситуація 3 

Працівник відділу превентивної діяльності поліції провівши вибірку 

адміністративних матеріалів, які були складені у період поточного року, виявив, 

що громадянина В. тричі притягнуто до адміністративно відповідальності за ст. 

180 «Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння» КУпАП. 

Завдання: Що необхідно здійснити працівнику? 

Чи є підстави для порушення кримінального провадження? 

Які заходи повинен здійснити працівника поліції? 
 

Ситуація 4 

До поліцейського відділку зателефонував громадянин К. та повідомив, що 

у приміських електричних потягах постійно просить гроші та продукти 

харчування жінка з хлопчиком років дванадцяти.   

Завдання: Які заходи повинен вжити черговий поліцейського відділку? 

Дії поліцейського ювенальної превенції? 
 

Ситуація 5 

Працівник поліції прибувши за місцем проживання до неповнолітнього, 

який перебуває на профілактичному обліку, виявив що він розпиває спиртні 

напої разом із своїм батьком. 

Завдання: Дії поліцейського? 
 

Ситуація 6 

У ході виконання окремого доручення з розслідування кримінального 

провадження про крадіжку чужого майна, працівникові поліції стало відомо, 

що спільно з дорослими особами у злочині приймав участь неповнолітній. 

Завдання: Які заходи повинен вжити працівник поліції? 

Яка роль у даному випадку працівника превентивної діяльності? 
 

Контрольні питання: 

1. Коли підлягає поставленню на алфавітно-довідковий облік доросла 

особа, яка втягнула дитину у злочинну діяльність? 
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2. Зазначте які заходи вживаються до батьків, які не виконують 

обов’язки по вихованню дітей ? 

3. Якою статтею передбачено «Втягнення дитину у злочинну діяльність 

пияцтво, азартні ігри, жебрацтво»? 

4. За якої умови визнається  кримінальним правопорушенням схиляння 

неповнолітнього до систематичного вживання спиртних напоїв? 

5. Коли вважається закінченим злочин втягнення неповнолітнього у 

пияцтво, заняття жебрацтвом або в азартні ігри?  

6. Які  профілактичні заходи вживаються до дорослих осіб, які були 

засуджені без позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення із 

втягнення дитини у злочинну діяльність, пияцтво, азартні ігри, жебрацтво? 

7. Чи притягується до відповідальності доросла особа, яка систематично 

залучає дитину до участі різного роду лотерей? 

8. Зазначте підстави та порядок зняття дорослої  особи яка втягнула 

дитину у злочинну діяльність з профілактичного обліку. 

9. Визначте нормативно-правову основу діяльності поліції щодо 

профілактики втягнення дитину у злочинну діяльність пияцтво, азартні ігри, 

жебрацтво. 

10. Зазначте заходи, що вживаються до дітей підрозділами поліції щодо 

недопущення скоєння ними злочинів. 
 

Література: 

[1, 5, 3, 7, 62, 64, 66, 71, 58, 92, 14, 136, 263, 397, 440, 472, 535, 268, 269, 353, 371] 

 

 

ТЕМА 1.13.5. Заходи поліцейського піклування щодо неповнолітніх 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: Ознайомити слухачів з загальною профілактикою 

серед дітей та загально-соціальними заходами поліцейського піклування щодо 

дітей. Розглянути повноваження суб’єктів профілактики правопорушень серед 

дітей. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав людини, розуміння 

верховенства права, сприяти формуванню вмінь та навиків управлінської 

діяльності, вміло застосовувати отримані слухачами знання в практичній 

діяльності під час організації роботи уповноважених підрозділів під час роботи 

з дітьми. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, що уповноважений проводити 

профілактику правопорушень серед дітей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 
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Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина,  захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції: 

1. Зміст та особливості застосування поліцейського піклування щодо 

неповнолітніх осіб. 

2. Норми Закону України «Про Національну поліцію» в частині 

виконання заходів поліцейського піклування щодо неповнолітніх. 

3. Права та обов’язки поліцейського під час здійснення поліцейського 

піклування. 

4. Складання протоколу про застосування поліцейського піклування  

 

План практичного заняття: 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Ситуація 1 
Працівник поліції виявив неповнолітню особу віком до 16 років, яка 

залишилась без догляду. 

Чи застосовується поліцейське піклування до даної особи? 

Обов’язок працівника поліції?  

Дії працівника поліції? 
 

Ситуація 2 
Працівником поліції відповідно ст. 41 Закону України «Про Національну 

поліцію» до особи застосовано поліцейське піклування.   

Кого необхідно повідомити про застосування поліцейського піклування? 

Що зазначається у протоколі про застосування поліцейського піклування?   
 

Ситуація 3 
Працівник поліції під час застосування поліцейського піклування 

відносно неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилась без догляду, 

здійснив обшук дитини. 

Чи правомірні дії поліцейського? 
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Ситуація 4 

Працівник поліції, у зимовий період, на вулиці виявив без догляду 

дорослих дитину віком до 16 років, яка була легко одягнута, виглядала 

холодною та змарнілою?  

Яку ініціативу необхідно проявити, у мірі можливості, поліцейському? 

 

Контрольні питання: 
1. Наслідки застосування поліцейського піклування відносно неповнолітнього. 

2. Психологічні прийоми, спрямовані на збереження психоемоційного 

здоров’я неповнолітнього. 

3. Реалізації заходів поліцейського піклування щодо неповнолітньої особи. 

4. Спеціальний об’єкт застосування поліцейського піклування. 

5. Мета поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб. 

6. Завдання поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб. 

7. Вирішення побутових та матеріальних питань в міру можливості 

поліцейського під час реалізації заходів поліцейського піклування щодо 

неповнолітньої особи. 

8. Основні вимоги до проведення поліцейського піклування. 

9. Вимоги до складання протоколу про застосування поліцейського 

піклування. 

10. Порядок здійснення поверхневої перевірки осіб, щодо яких 

застосовується поліцейське піклування. 
 

Література: 

[1, 5, 8, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 130, 133, 136, 122, 265] 

 

 

ТЕМА 1.13.6. Виявлення та припинення фактів учинення насильства 

та жорстокого поводження щодо дітей 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції 

щодо захисту прав та законних інтересів дітей та припинення фактів учинення 

насильства та жорстокого поводження щодо дітей. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав дитини, сприяти формуванню 

вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати отримані 

слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із  захисту 

прав та законних інтересів дітей. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з захисту прав та законних інтересів дітей. 



500 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. Протидія торгівлі людьми. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття жорстокого поводження з дітьми.  

2. Форми та види жорстокого поводження з дітьми.  

3. Виявлення фактів учинення насильства та жорстокого поводження 

щодо дітей 

4. Реалізація комплексу заходів, спрямованих на захист прав та 

забезпечення повноцінного життя, виховання і розвитку дитини. 

5. Механізм взаємодії служб у справах дітей, закладів соціального 

захисту дітей, закладів освіти, закладів охорони здоров’я та інших органів і 

установ з підрозділами Національної поліції з питань припинення фактів 

учинення насильства та жорстокого поводження щодо дітей.  

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань. 

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1. 

Громадянин К. проживають у шлюбі з громадянкою Л. вже більше 10 

років та виховують п’ятирічного сина, у зв’язку із складним матеріальним 

положення стали постійно сваритися. Під час однієї з таких сварок чоловік 

перебуваючи у нетверезому побив дружину та декілька разів вдарив дитину. 

Дружина змушена була викликати поліцію.  

Як необхідно кваліфікувати таке діяння адміністративним чи 

кримінальним правопорушенням? 

Дії працівника поліції на місці виклику? 

Завдання 2 

З 2010 року в сім’ї постійно відбувались сварки через те, що Б. зловживав 

алкогольними напоями. Під час однієї з таких сварок чоловік почав змушувати 

свою дружину вступити з ним у статевий зв’язок, стверджуючи, що це є її 

обов’язком перед ним як дружини. Щоб зламати опір дружини, він наніс їй 

декілька ударів, а потім зґвалтував. Усі дії відбувалися на очах 7 річної дитини. 
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Як необхідно кваліфікувати таке діяння адміністративним чи 

кримінальним правопорушенням? 

Дії працівників поліції? 
 

Завдання 3 

Чоловік незадоволений стравами, які готує його дружина почав сварку, 

що за ті гроші, які він дає можна готувати краще, дружина незадоволено йому 

відповіла, що також працює і їй не вистачає часу. З іншої кімнати вийшла 

дитина і сказала батькові, щоб він не кричав на маму, так як їй страшно. 

Чоловік на кричав на обох і повідомив, що більше вони не отримають ні 

копійки та продовжив сварку. Після цього дружина викликала поліцію. 

Чи було вчинено насильство в сім’ї зі сторони чоловіка і яке саме? 

Дії працівників поліції? 

Чим необхідна присутність працівника ювенальної превенції?  
 

Завдання 4 

Працівник поліції прибув на сімейну сварку. Після врегулювання 

конфлікту між подружжям, до поліцейського підійшла дванадцятирічна 

дівчинка і попросила поспілкуватися наодинці без присутності батьків. 

Повідомила, що вітчим застосовує до неї не лише фізичне насилля, а й 

сексуальне.  

Які дії працівника поліції? 

Чи може поліцейський спілкуватися з дівчинкою, без присутності 

батьків?  
 

Контрольні питання: 

1. Повноваження служби дільничних офіцерів поліції та підрозділів 

ювенальної превенції щодо попередження насильства в сім’ї? 

2. У яких нормативному документі визначено відповідальність особи за 

вчинення насильства в сім’ї? 

3. Види насильства в сім’ї. 

4. Сексуальне насильство в сім’ї. 

5. Фізичне насильством в сім’ї. 

6. Психологічне насильство в сім’ї. 

7. Економічне насильство в сім’ї. 

8. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

9. Визначення жорстокого поводження з дитиною. 

10. Вплив насильства в сім’ї на дітей. 
 

Література: 

[1, 5, 8, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 130, 133, 136, 122, 265, 521] 
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ТЕМА 1.13.7. Проведення опитування та допиту дитини, 

застосування методики «Зелена кімната» 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові питання теми, основні нормативні 

та психологічні засади використання методики «Зелена кімната» у роботі 

дільничних офіцерів поліції. 

Виховна мета: формування засади дотримання законності щодо 

неповнолітніх в роботі дільничних офіцерів поліції; сприяти формуванню 

наукового світогляду, професійних якостей. 

Розвивальна мета: розвивати вміння проводити процесуальні дії в роботі 

дільничних офіцерів поліції за участю неповнолітніх; розвивати вміння 

використовувати методики опитування дітей, які потерпіли від статевих 

злочинів з урахуванням їх психологічних та вікових особливостей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів, 

відеоматеріали, приклади з практичної діяльності правозахисних організацій. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: конституційне право, 

кримінальне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, 

кримінологія; права людини; взаємодія поліції та суспільства. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Особливості проведення опитування неповнолітньої особи. 

Підготовка до проведення опитування неповнолітнього.  

2. Характеристика психологічних особливостей дітей різного віку.  

3. Психологічна методика проведення опитування дитини із 

застосуванням методики «Зелена кімната».  

4. Психологічні особливості проведення інтерв’ювання 

неповнолітнього свідка/потерпілого від сексуального насильства.  
 

План практичного заняття: 

1. Відпрацювання та аналіз ситуацій щодо особливих підходів, 

процедур, що застосовуються під час опитування дитини, яка потерпіла 

внаслідок кримінального правопорушення або стала його свідком. 

2. Визначення особливостей застосування методики «Зелена кімната». 
 

Практичні завдання 

Завдання 1.  

На виконання окремого доручення слідчого, працівнику ювенальної 

поліції необхідно провести допит дитини, яка є свідком у кримінальному 

провадженні. 

Чи можливо провести допит дитини за методикою «зелена кімната»? 
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Якої послідовності повинен дотримуватись під час допиту працівник 

поліції? Кого необхідно залучити до проведення допиту? 

Яка оптимальність тривалості проведення допиту дитини? 

 

Завдання 2. Проаналізувати ситуацію, визначити яку тактику має 

обрати дільничний, а також які вікові особливості врахувати щодо процедури 

опитування дитини. 

В одній родині вітчим нав’язав інтимні стосунки  11-річній пасербиці, 

погрожуючи зарізати, якщо комусь про це розкаже. Щоразу, коли матері не 

було вдома, п’яний недолюдок розпочинав сексуальну екзекуцію над 

переляканою дитиною й урешті-решт зґвалтував її. «Руки між ногами пхав, 

потім пальці почав пхати, — розповідала потім дівчинка. — Я кажу: не хочу! А 

він відповідає: зате я хочу! Потім свій член став всувати туди». Одного разу 

вітчим почав приставати до дитини, не помітивши, що в кімнаті заховалася її 

мати. Лише після того мати заявила в поліцію. Тепер вона розкаюється, що не 

зробила цього раніше, бо про домагання дитини знало майже все село в 

Херсонській області. 

 

Завдання 3. Проаналізувати ситуацію. Оцінити ситуацію і можливі її 

наслідки. Який тип девіантної поведінки має місце в даному випадку? Які 

фактори ризику проявляються в даній ситуації? Який особистісний сенс 

вкладається в таку поведінку? 

Підліток 12 років, після відмови батьків піти ночувати до друга здійснює 

спробу викинутися з вікна 10 поверху, зависає на карнизі зі словами: «Раз ви 

мене не розумієте, значить не любите, і нікому я не потрібен ...» 

 

Прикінцеве обговорення присвячене результатам відповідей, висновкам 

про рольову позицію майбутнього дільничного офіцера поліції в ситуаціях 

сімейного насильства. 

 

Контрольні питання: 

1. Вкажіть загальні особливості кримінального провадження щодо 

неповнолітнього. 

2. Визначте особливості опитування неповнолітньої (малолітньої) 

особи. 

3. Яка тривалість опитування неповнолітньої (малолітньої) особи? 

4. Які вікові детермінанти поведінкових реакцій дітей? 

5. Які психологічні засади вибору тактичних методів та прийомів 

опитування дітей різних вікових періодів? 

6. Як впливає соціальна ситуація розвитку дитини на обрання тактики 

її опитування? 

7. Які слід використовувати методи психологічного впливу в ході 

опитування дітей, які потерпіли від статевих злочинів? 

8. Які основні комунікативні навички інтерв’юера, який проводить 

опитування неповнолітнього, що потерпів від сексуального насильства. 
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9. Вкажіть основні критерії оцінки достовірності свідчень 

неповнолітнього. 

 

Література: 

[280, 283, 305, 319, 326, 383, 257, 445, 490, 491, 493, 520, 557, 556, 579, 589, 595, 

603, 648, 662] 

 

 

ТЕМА 1.13.8. Поміщення дітей у спеціальні установи для дітей 
 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 
 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції 

щодо захисту прав та законних інтересів дітей, діяльності спеціальних установ 

для дітей. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав дитини, сприяти формуванню 

вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати отримані 

слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із  захисту 

прав та законних інтересів дітей. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з захисту прав та законних інтересів дітей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. Протидія торгівлі людьми. 
 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і 

профілактику правопорушень серед неповнолітніх.  

2. Діяльність, завдання та повноваження спеціальних установ для дітей. 

3. Порядок та підстави поміщення неповнолітніх до спеціальних установ. 
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План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1 

Працівниками поліції під час патрулювання виявлено дитину віком п’яти 

років, яка з її слів заблукала, про батьків та точне місце проживання пояснити 

нічого не змогла? 

Дії працівника поліції? 

До якої спеціальної установи можливо помістити дитину?  

Завдання 2 

Хлопець віком дев’яти років, який виявлений на залізничному вокзалі, за 

даними обліку перебуває у розшуку як безвісти зниклий іншої області? 

Чи можливе поміщення дитини до приймальника-розподільника для дітей? 

Підстави поміщення до приймальника-розподільника для дітей? 

 

Завдання 3 

Працівниками поліції на вулиці виявлено дитину, яка пояснила, що 

приїхала з Республіки Молдова та вже більше десяти днів бродяжить на 

території України. Зі слів дитини батьки та рідні проживають у Молдові? 

Дії працівника поліції? 

Чи можливе поміщення дитини до приймальника-розподільника для дітей? 

Підстави поміщення до приймальника-розподільника для дітей? 

У разі відсутності приймальника-розподільника для дітей, куди 

поміщається дитина? 

Завдання 4 

До приймальника-розподільника для дітей привезли дитину, яка 

направляється до спеціального навчально-виховного закладів. Підставою для 

поміщення є рішення суду але на час прибуття вказане рішення не набрало 

законної сили. 

Чи можливе поміщення дитини до приймальника-розподільника для дітей? 

Які підстави поміщення даної категорії дітей до приймальника-

розподільника для дітей? 

 

Контрольні питання: 

1. На який строк можливе поміщення дитини, що перебувала у розшуку 

як безвісти зникла, до приймальника-розподільника для дітей?  

2. Правова основа поміщення дитини, яка знаходилась у розшуку, як 

безвісти зникла до приймальника-розподільника для дітей. 

3. Правова основа діяльності притулку для дітей служби у справах дітей. 

4. Організація діяльності спеціальних установ для неповнолітніх. 

5. Правова основа створення та діяльності приймальників-

розподільників для дітей. 

6. Основні завдання приймальників-розподільників для дітей, 
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7. Права посадових осіб приймальників-розподільників для дітей 

8. Обов’язки посадових осіб приймальників-розподільників для дітей 

9. Категорія неповнолітніх, які можуть бути доставлені до спеціальних 

установ органів Національної поліції та підстави для цього. 

10. Режим тримання неповнолітніх у приймальниках-розподільниках. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 130, 133, 136, 122, 265] 

 

 

ТЕМА 1.13.9. Вікові особливості комунікації з дітьми та підлітками 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: опрацювати базові питання теми, основні вимоги щодо 

застосування законодавства України стосовно неповнолітніх у роботі 

дільничних офіцерів поліції. Сформувати науковий світогляд та професійні 

якості комунікації із неповнолітніми. 

Виховна мета:  сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення 

загальної культури і обізнаності, підводячи слухачів до самостійного 

усвідомлення одержаних висновків. 

Розвивальна мета: розвивати вміння проводити процесуальні дії в роботі 

дільничних офіцерів поліції щодо неповнолітніх; розвивати вміння 

використовувати методики опитування дітей, які потерпіли від злочинів або 

стали свідками, з урахуванням їх психологічних та вікових особливостей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів, 

відеоматеріали, приклади з практичної діяльності правозахисних організацій. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: конституційне право, 

кримінальне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, 

кримінологія; права людини; взаємодія поліції та суспільства. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

План лекції (навчальні питання): 
1. Нормативно-правові акти, що регламентують взаємодію органів 

(підрозділів) Національної поліції із дітьми та підлітками.  

2. Комунікаційні навички спілкування із різними віковими групами 

дітей та підлітків: 

- особливості спілкування з дитиною дошкільного віку; 

- особливості спілкування з дитиною молодшого шкільного віку; 

- особливості спілкування з дитиною підліткового віку; 

- особливості спілкування з дитиною у період ранньої юності. 
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План практичного заняття: 

1. Відпрацювання комунікаційних навичок спілкування із різними 

віковими групами дітей та підлітків. 

2. Відпрацювання навичок спілкування з агресивно налаштованою 

групою підлітків. 

 

Практичні завдання. 

Вправа 1. Проаналізувати ситуацію.  

Після сварки зі співмешканкою 25-річний нетверезий батько 3-місячного 

малюка ліг відпочити, а мати побігла позичити хліба. У цей час немовля 

зарюмсало в ліжечку. Щоб заспокоїти його та продовжити спокійно 

відпочивати, чоловік вихопив хлопчика з колиски й кинув на бетонну підлогу. 

Після такого батьківського «повчання» малюк розплакався ще сильніше. 

Розлютившись не на жарт, батько взявся щосили бити сина руками, поки той не 

замовк. Трьохмісячний хлопчик отримав понад десять синців та черепно-

мозкову травму голови. Пара жила в цивільному шлюбі, чоловік раніше був 

засуджений за хуліганство, а 20-річна матір уже була позбавлена батьківських 

прав на першу дитину 

 

Вправа 2. Проаналізувати та оцінити ситуацію. Який тип девіантної 

поведінки має місце в даному випадку? 

Юрій К., 18 років. Батька не знає - той давно залишив сім'ю. Мати 

страждає хронічним алкоголізмом, лікувалася в психіатричній лікарні. Ріс і 

розвивався без особливостей. Виховувався дідом по матері, був під його 

впливом слухняний, старанно вчився, в молодших класах був відмінником. 

Коли йому було 13 років його дід помер від інфаркту. Тяжко переживав його 

смерть, відчув себе самотнім, виявився сам по собі. Став гуляти у дворі, 

випивати з приятелями, пішов на випивки легко - «мати завжди п'яна». 

Запустив навчання, в 9-му класі був залишений на другий рік, кинув школу. 

Хотів поступити в ПТУ, де навчалися його товариші по двору, але не був 

прийнятий через важкий астигматизм. В інший ПТУ «до чужих хлопців» йти 

не захотів. Мати влаштувала його вантажником до своєї приятельки - 

завідуючої винним магазином. Опинився в компанії літніх алкоголіків. За 

розвантаження товару майже щодня отримував по півлітра горілки. Став пити 

все більше і більше. Останні півроку щодня випивав до 700-800 г горілки. Зник 

блювотний рефлекс при передозуванні, з'явилася потреба похмелитися вранці. 

Після інтенсивної алкоголізації на святах розвинувся алкогольний делірій. 

Здавалося, що старший брат із сокирою увірвався до нього, щоб його вбити. У 

страху кинувся до поліції за допомогою. Звідти доставлений в підліткову 

психіатричну клініку. Після купірування делірія аміназином був слухняний, 

режиму не порушував, брав участь у трудових процесах, критично оцінив 

перенесений психоз. Сам виявив бажання лікуватися від алкоголізму («мати 

теж лікувалася - потім довго не пила»). 
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Вправа 3. Перегляд відео з аналізом. На вибір тренера пропонується 

декілька відео. Етапи роботи: 

1) Перегляд відео. 

2) Обговорення зі слухачами побаченого у форматі: Яку поведінку 

демонстрував герой відео. Які особливості спілкування з цією категорією 

неповнолітніх. 

3) За врахування яких вікових ознак або поведінкових проявів ви 

оберете тактику спілкування з неповнолітнім. 

 

Вправа 3. Проаналізувати та оцінити ситуацію з подальшим 

визначенням яку саме тактику має обрати дільничний, а також які вікові 

особливості врахувати щодо процедури опитування дитини. 

 

Ситуація 1 «Вбивство». Чим можна пояснити такі жорстокі дії 

благополучних підлітків? 

«Хлопчики 7 класу ввечері поверталися додому з прогулянки. Побачили 

хиткого п'яного. «Не люблю п'яних», - сказав Антон, лідер сімки, - «давайте 

вріжу йому». Хлопчаки збили п'яного з ніг, стрибали по ньому, ламаючи ребра, 

і зупинилися тоді, коли зрозуміли, що він мертвий. Вони розійшлися по 

домівках і нічого нікому не розповіли. Всі вони благополучні діти з 

благополучних сімей. З неблагополучної сім'ї лише Антон. У нього п'є батько і 

під час запоїв б'є матір. Через день їх усіх знайшли. Всю провину прийняв на 

себе Антон, хоча всім було ясно, що в убивстві брали участь всі.»  

 

Ситуація 2 «Жорстокість старшокласниць». Чим можна пояснити 

такі жорстокі дії благополучних підлітків? 

Рита (10 клас) розповіла подрузі Вірі секрет про роман інший своєї 

подруги Ольги з однокласником. Інформація була малозначима для долі 

подруги, але швидко розлетілася по всьому класу. Десь її прикрасили і надали 

їй деяку пікантність. Ольга зібрала дев'ятьох однокласниць. Вони після уроків 

вивели Ольгу за шкільну будівлю і притиснули до стіни. Потім стали бити її 

кулаками в обличчя так, щоб та билася потилицею об стіну. Потім роздягли до 

гола і продовжували знущатися. Напівживу відвели і кинули в під'їзді її 

будинку. Лікарі були вражені безлічі саден і глибоких ран. Дівчинку врятували, 

але її батькам сказали, що вона вже ніколи не зможе мати дітей. 

На слідстві на питання «За що ви її побили?», дівчатка відповідали «Щоб 

не видавала секретів. За зраду ». Але пояснити толком свою жорстокість не 

змогли, сказали, що самі не знають, як це сталося і про те, що шкодують. Клас 

завжди був на доброму рахунку в школі. Всі дівчатка з благополучних сімей. З 

Ритою всі були в товариських стосунках. 

 

Ситуація 3 «Покарання». Чим можна пояснити такі жорстокі дії 

благополучних підлітків? 

Єгор вчився в 10 класі. Його батько давно загинув в автомобільній 

катастрофі. Виховувала його одна мати. Він ріс благополучним і 
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врівноваженим хлопчиком. Мама познайомилася з морським офіцером і стала з 

ним зустрічатися. Він став часто приходити до них у будинок. Одного разу 

вночі Єгор зібрав трьох своїх друзів і роздав їм кухонні ножі. З ними Єгор 

підкараулив нового маминого знайомого. Єгор вдарив його ножем в серце. 

Після цього йому було нанесено ще тридцять ножових поранень членами 

групи. 

 

Ситуація 4 «Ремінь смерті». Чим можна пояснити такі жорстокі дії 

благополучних підлітків? 

Два хлопчика 11 років Борис і Павло по дорозі зі школи обговорювали 

кривавий трилер, побачили однокласника Олега і напросилися до нього в гості 

подивитися кота. 

«Давай спробуємо як вчора в кіно, - сказав Павло Борису і попрямував до 

Олега, - а ти його брата». Вони почали бити хлопчиків. Ті стали чинити опір. 

«Іди на кухню, там ножі, - сказав Борис, а сам взяв викрутку і завдав удар 

в живіт Олегу. Подальші події описувати не буду. Борис і Павло завдали кілька 

десятків жахливих ножових поранень братам. Рани були нанесені не безладно, а 

холоднокровно: колючі, різані. 

Розправившись з братами, вони вимили від крові руки і пішли. 

Молодший брат вижив дивом, старший (однокласник вбивць) від ран помер. 

Прикінцеве обговорення методом «Мікрофон»: «Як майбутній 

дільничний офіцер поліції, я повинен / повинна знати вікові особливості дітей і 

підлітків та вміло їх використовувати в своїй діяльності, тому що...». 
 

Контрольні питання: 

1. Визначте, яка діяльність є провідною в дошкільному віці?  

2. Визначте особливості опитування малолітньої особи.? 

3. Назвіть особливості емоційно-вольової сфери дитини в дошкільному 

віці? 

4. Як впливає соціалізація дитини на обрання тактики її опитування.? 

5. Назвіть особливості емоційно-мотиваційної сфери дитини молодшого 

шкільного віку? 

6. Особливості спілкування з дитиною  в період підліткової кризи? 

7. Назвіть особливості формування «Я-концепції» у дитини у період 

ранньої юності? 

8. Назвіть поняття та визначте сутність вікової періодизації психічного 

розвитку людини. 

9. Вкажіть закономірності розвитку пізнавальної сфери дітей різного віку. 

10. Назвіть особливості емоційно-вольової сфери дитини на різних етапах 

вікового розвитку. 
 

Література: 

[280, 283, 305, 319, 326, 383, 257, 445, 490, 491, 493, 520, 557, 556, 579, 589, 595, 

603, 648, 662] 
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ТЕМА 1.13.10. Алгоритм розшуку дітей, які зникли безвісти. 

Першочергові заходи з установлення місцезнаходження дитини 

 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо 

застосування законодавства у сфері діяльності дільничних офіцерів поліції 

щодо захисту прав та законних інтересів дітей. розшуку дітей, які зникли 

безвісти. 

Виховна мета: сформувати повагу до прав дитини, сприяти формуванню 

вмінь та навиків управлінської діяльності, вміло застосовувати отримані 

слухачами знання в практичній діяльності під час організації роботи із  захисту 

прав та законних інтересів дітей. 

Розвивальна мета: розвити здібності керівника у здійсненні організації 

діяльності підпорядкованого підрозділу, щодо роботи дільничних офіцерів 

поліції з захисту прав та законних інтересів дітей. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 

від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини, права і 

свободи людини і громадянина, захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Попередження насильства в сім’ї. Організаційно-правові основи діяльності 

Національної поліції. Протидія торгівлі людьми. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Організація заходів з установлення місцезнаходження дитини, яка 

зникла безвісти.  

2. Збирання та аналіз даних про зниклу безвісти дитину.  

3. Першочергові заходи щодо встановлення місцезнаходження дитини. 

4. Інформування громадськості та засобів масової інформації щодо 

зниклої дитини. 

5. Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 

дій у кримінальному провадженні за фактом зникнення дитини безвісти. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  
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Ситуативні завдання: 

Завдання 1 

До чергового відділення поліції по телефону звернувся директор 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату про те, що територію 

навчального закладу покинув вихованець та пішов у невідомому напрямку.  

Про це їй стало відомо від учнів навчального закладу. 

Дії працівника чергового поліції? 

Першочергові заходи працівника ювенальної поліції?   

 

Завдання 2 

Хлопець віком дев’яти років, який виявлений на залізничному вокзалі, за 

даними обліку перебуває у розшуку, як безвісти зниклий іншої області? 

Дії працівника ювенальної поліції?  

Чи можливе поміщення дитини до притулку для дітей або приймальника-

розподільника для дітей? 

Підстави поміщення до приймальника-розподільника для дітей? 

 

Завдання 3 

Мати дитини зателефонувала до дільничного офіцера поліції та 

повідомила, що її донька 13 років, дві години тому зателефонувала, що вийшла 

із школи і пішла додому але на даний час її по місцю проживання немає і 

місцезнаходження її не відоме. 

Дії працівника поліції? 

Що повинен у першу чергу вияснити працівник поліції у матері дитини? 

Першочергові заходи щодо встановлення місцезнаходження дитини?   

 

Завдання 4 

За фактом безвісного зникнення дитини працівником поліції упродовж 

робочого дня було вжито всіх можливих першочергових заходів за 

результатами яких місцезнаходження дитини не встановлено, що свідчить про 

можливість вчинення стосовно неї кримінального правопорушення. 

Які заходи необхідно вжити працівникові поліції? 

Кого необхідно інформувати працівникові поліції, якому доручено 

проведення заходів? 

 

Контрольні питання: 

1. Основні завдання підрозділів ювенальної превенції по розшуку 

зниклої безвісті дитини. 

2. Дотримання законності та прав дитини у діяльності органів 

Національної поліції при розшуку зниклої безвісті дитини. 

3. Інформування керівника органу досудового розслідування про 

результатами першочергових заходів розшуку місцезнаходження дитини, яку 

не встановлено для попередньої кваліфікації? 

4. На який строк можливе поміщення дитини, що перебувала у розшуку 

як безвісти зникла, до приймальника-розподільника для дітей?  
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5. Взаємодія підрозділів Національної поліції України у питаннях 

розшуку зниклої безвісті дитини. 

6. Обов’язки органів Національної поліції по розшуку зниклої безвісті 

дитини. 

7. Права органів Національної поліції по розшуку зниклої безвісті 

дитини. 

8. Правова основа поміщення дитини, яка знаходилась у розшуку, як 

безвісти зникла до приймальника-розподільника для дітей. 

9. Алгоритм розшуку дітей при їх безвісному зникненні. 

10. Порядок здійснення заходів із встановлення місцезнаходження 

дитини, яка зникла безвісти. 

 

Література: 

[1, 5, 8, 38, 58, 62, 64, 66, 87, 92, 94, 99, 130, 133, 136, 122, 265] 

 

 

ТЕМА 1.13.11. Робота з наркозалежними дітьми. 

 

Лекція –1 год. 

Практичне заняття – 1 год. 

 

Навчальна мета: формування поняттєво-категоріального апарату з 

відповідної теми лекції, а також напрацювання у слухачів теоретично і 

емпірично обґрунтованих уявлень про незаконний обіг наркотичних засобів та 

його профілактика. Розкрити поняття, предмет, методологію боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів. 

Виховна мета: формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень 

про сучасний стан наркотизму в Україні та світі, тенденції і фактори, що його 

обумовлюють, особу наркомана, а також про класифікацію наркоманії та її 

вплив на злочинність; привиття навичок самостійного комплексного аналізу 

наркоситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики 

злочинів, пов’язаних з наркотизмом, на локальному рівні.  

Розвивальна мета: розвити здібності у здійсненні організації діяльності 

щодо виявлення причин та умов, що призводять до існування і поширення 

незаконного попиту на наркотичні та психотропні речовини, та організація 

боротьби з наркотизмом. 

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні підручники, посібники, 

мультимедійні слайди, комп’ютер. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативних документів. 

Міжтематичні зв’язки: конституційне право, права і свободи людини і 

громадянина, кримінологія, кримінальне право, кримінальний процес, 

наркологія, психологія, антинаркотична профілактична діяльність, незаконний 

обіг наркотиків. 

 

Проведення контролю знань за попередньою темою та його обговорення 
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План лекції (навчальні питання): 

1. Наркотизм як соціальне явище.  

2. Поняття, основні ознаки та класифікація наркоманії та токсикоманії.  

3. Причини та умови поширення наркотизму серед неповнолітніх. 

4. Поняття та сутність профілактики наркотизму. 

5. Заходи запобігання наркотизму серед неповнолітніх. 

 

План практичного заняття (навчальні питання): 
1. Вирішення та обговорення тестових завдань. 

2. Вирішення ситуативних завдань.  

3. Розгляд практики проведення профілактичної роботи працівниками 

поліції з наркозалежними дітьми. 

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1 

Підготуйте план заходів (10-15 розділів) від імені дільничного офіцера 

поліції, щодо профілактики наркотизму на його території обслуговування на 

рівні одного з районів міста. 

 

Завдання 2 

Сформулюйте основні завдання правоохоронних органів щодо протидії 

наркобізнесу в Україні. 

 

Завдання 3 

Обґрунтуйте взаємозв’язок: транснаціонального наркобізнесу з 

організованою злочинністю; транснаціонального наркобізнесу з корупцією; 

транснаціонального наркобізнесу з рецидивною злочинністю; 

транснаціонального наркобізнесу з насильницькою злочинністю; 

транснаціонального наркобізнесу з професійною злочинністю. 

 

Завдання 4 

Визначить структуру злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу 

наркотиків і дайте їх характеристику. 

 

Завдання 5 

Назвіть основні ознаки та особливості поведінки особи, яка допускає 

немедичне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів. 

 

Завдання 6 

Обґрунтуйте співвідношення категорій: «наркоманія», «наркотизму», 

«незаконний обіг наркотичних засобів», «наркобізнес», «транснаціональний 

наркобізнес». 
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Завдання 7 

Дайте перелік суб’єктів профілактики наркоманії, наркотизму та 

злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, 

враховуючи зміст і рівень їх діяльності, функціональні призначення, 

повноваження тощо. 

 

Завдання 8 

Підготуйте план (річний) профілактичних заходів, із залученням всіх 

служб щодо протидії наркоманії, наркотизму, злочинів, що вчиняються у сфері 

незаконного обігу наркотичних речовин на території його обслуговування.  

 

Контрольні питання : 

1. Обґрунтуйте, у чому полягає взаємозв’язок наркотизму та наркоманії 

з іншими фоновими явищами. 

2. Розкрийте зміст об’єктивних і суб’єктивних факторів поширення 

наркотизму в Україні. 

3. Дослідіть взаємозв’язок наркотизму та загальнокримінальної 

корисливої злочинності. 

4. Розкрийте нерозривний зв'язок наркотизму та наркоманії  з 

наркобізнесом. 

5. Визначте вплив наркотизму і наркоманії на тенденції злочинності 

неповнолітніх.   

6. Враховуючи позиції вчених, потрібно проаналізувати поняття 

наркотизму та наркоманії і розкрити їх сутність. 

7. Розкрити суспільну небезпеку наркоманії та наркотизму. 

8. Охарактеризуйте осіб, які допускають немедичне вживання 

наркотичних засобів та осіб, яким встановлено діагноз наркоманія. 

9. Розкрийте чинники, що призводять до наркоманії неповнолітніх. 

10. Охарактеризуйте наркотичні засоби, які знаходяться у незаконному 

обігу в Україні. 

 

Література: 

[1, 7, 8, 118, 119, 277, 316, 444, 456, 457, 458, 453, 454, 459, 653, 661] 
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ІІ. Професійно-практична підготовка 
 

Дисципліна 2.1. Практикум організації роботи дільничного офіцера 

поліції на закріпленій дільниці обслуговування 

 

Лекція – 4 год. 

Практичне заняття – 14 год. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Практичні аспекти роботи дільничного офіцера на закріпленій 

дільниці обслуговування 

2. Ведення службової документації на закріпленій дільниці 

3. Організація здійснення прийому громадян 

4. Організація роботи на території обслуговування 

 

Ситуація 1 

17.11.2016 року громадянка Сидоренко Віра Іванівна звернулась до 

дільничного офіцера поліції капітана поліції Петренка П.П. із заявою, що її 

чоловік Сидоренко Семен Семенович, 30.03.1970 р.н., вигнав її з будинку за 

адресою вул. Лісова,12, м. Енськ, та висловлювався на її адресу нецензурною 

лайкою.  

Прибувши на місце події, дільничний офіцер Петренко П.П. звернувся до 

громадянина Сидоренка С.С. з вимогою припинити вчиняти правопорушення, 

так як в його діях є порушення норм законодавства. Останнім зазначена вимога 

була виконана.  

З пояснення Сидоренко С.С. з’ясовано, що дружина спровокувала його на 

лайку, адже неналежним чином виконувала хатні обов’язки.  

Встановлено, що до вчинення конфліктної ситуації громадянин 

Сидоренко С.С. до будь-якої юридичної відповідальності не притягувався. 

 

Завдання: 

1. Визначити, як повинен кваліфікувати дії громадянина 

Сидоренка С.С. дільничний офіцер поліції? 

2. Складіть документи, необхідні для законного прийняття рішення по 

справі. 

 

Ситуація 2 

18.12.2016 року громадянка Сидоренко Віра Іванівна звернулась до 

дільничного офіцера поліції капітана поліції Петренка П.П. із заявою, що її 

чоловік Сидоренко Семен Семенович, 30.03.1970 р.н., не впускає її до будинку 

№ 12 по вул. Лісова в м. Енську, де вони спільно проживають, звинувачує у 

зраді та виражається на її адресу нецензурною лайкою. 

Дільничному офіцеру Петренко П.П., який прибув на місце події, 

громадянин Сидоренко С.С. пояснив, що дружина спровокувала його на лайку, 
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адже запізно повернулась додому, при цьому її бачили у місті у товаристві 

колеги. 

Встановлено, що 23.11.2016 року громадянин Сидоренко С.С. був 

притягнений до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.1732 КУпАП, 

відносно нього було винесено офіційне попередження про неприпустимість 

вчинення насильства в сім'ї та поставлено на профілактичний облік. 

 

Завдання: 

1. Визначте, як повинен кваліфікувати дії громадянина 

Сидоренка С.С. дільничний офіцер поліції? 

2. Складіть документи, необхідні для законного прийняття рішення по 

справі. 

 

Ситуація 3 

 Громадянка Краснова Сніжана Єгорівна звернулась до дільничного 

офіцера поліції капітана поліції Петренка П.П. із заявою, що 01 грудня  

2016 року о 18.00 в м. Енську на вулиці Лісовій біля будинку № 12 громадянин 

Сидоренко Семен Семенович вигулював собаку, породи німецька вівчарка, 

кличка «Тайсон», власником якої він є, без намордника та повідця, в результаті 

чого собака вкусила громадянку Краснову Сніжану Єгорівну за ліву ногу, тим 

самим заподіяла шкоду її здоров’ю. 

 Встановлено, що громадянка Краснова Сніжана Єгорівна звернулась за 

медичною допомогою до міської лікарні №1, про що надала медичну довідку.  

 Із пояснення громадянина Сидоренка С.С. з’ясовано, що громадянка 

Краснова С.Є. замахувалася та кричала на собаку, яка підійшла до неї  та 

почала обнюхувати, в результаті чого собака сприйняла її дії як загрозу та 

вкусила за ліву ногу.  

 

Завдання: 

1. Визначте, як повинен кваліфікувати дії громадянина Сидоренка С.С. 

дільничний офіцер поліції? 

2. Складіть документи, необхідні для прийняття законного рішення по 

справі. 

 

Ситуація 4 

 01 грудня 2016 року о 16.30 громадянка Краснова Сніжана Єгорівна 

звернулась до дільничного офіцера поліції капітана поліції Петренка П.П. із 

заявою, що на дитячому майданчику у дворі будинку № 29 по вул. Лісовій в м. 

Енськ невідомий громадянин у присутності дітей вживає алкогольні напої, 

курить, на зауваження з боку громадян не реагує, відповідає нецензурною 

лайкою. 

Прибувши на місце події, дільничний офіцер Петренко П.П. декілька 

разів звернувся до громадянина, яким як було встановлено був Сидоренко 

Семен Семенович, з вимогою припинити вчиняти правопорушення.  
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Останнім зазначена вимога не була виконана, він продовжував поводити 

себе агресивно, хапав за формений одяг та декілька разів вдарив дільничного 

офіцера кулаком в обличчя, який намагався затримати його для складення 

протоколу про адміністративне правопорушення.  

Від надання пояснень та підписання протоколу про адміністративне 

правопорушення Сидоренко С.С. відмовився. 

Дільничний офіцер поліції від надання медичної допомоги відмовився  

 

Завдання: 

3. Визначте, як повинен кваліфікувати дії громадянина Сидоренка С.С. 

дільничний офіцер поліції? 

4. Складіть документи, необхідні для прийняття законного рішення по 

справі. 

 

Ситуація 5 

10.10.2016 до чергової частини Енського відділу поліції ГУНП в Енській 

області звернулась громадянка Ткач Віра Іванівна, 12.04.1973 року народження, 

яка мешкає та зареєстрована за адресою Енська область,  

місто Енськ, вул. Лісова, 33, кв. 15 і повідомила, що виявила 10.10.2016 о 12.30 

відсутність паспорта громадянина України на своє ім'я на території ринку 

«Енська». 
 

Завдання: 

Складіть необхідні для законного прийняття рішення процесуальні 

документи. 

 

Ситуація 6 

10.10.2016 до чергової частини Енського відділу поліції ГУНП в Енській 

області надійшло звернення депутата Енської обласної ради Іванова Михайла 

Михайловича, про те, що на території міста Енськ, проводиться незаконний 

прийом металобрухту. Іванов М.М. вимагає на підставі Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» розібратися і прийняти рішення згідно чинного 

законодавства. 

 

Завдання: 

Складіть необхідні для законного прийняття рішення процесуальні 

документи. 

 

Ситуація 7 

04.09.2016 до чергової частини Енського відділу поліції ГУНП в Енській 

області звернулася Ткач Віра Іванівна 12.04.1973 р.н., яка мешкає та 

зареєстрована за адресою: вул. Лісова, 33, кв. 15, місто Енськ, і повідомила, що 

починаючи з 14.00 04.09.2016 (вихідний день) протягом наступних трьох годин 

в квартирі № 16, яка знаходиться по сусідству, проводяться ремонтні роботи які 
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супроводжуються шумовими ефектами працюючої електродрилі, порушуючи 

спокій і відпочинок її сім'ї. 

У зазначеній квартирі мешкає її сусід громадянин Сидоренко Семен, який 

її прохання, припинити ремонтні роботи, проігнорував.  
 

Завдання: 

1. Визначте, як кваліфікувати дії громадянина Сидоренка С.С. дільничний 

офіцер поліції? 

2. Складіть необхідні для законного прийняття рішення процесуальні 

документи. 

 

Ситуація 8 

09.11.2016 приблизно о 16.30, дільничний офіцер поліції капітан поліції 

Петренко П.П. в ході профілактичного відпрацювання при обході 

обслуговуваної території ринку «Енська» у фруктово-овочевому ряду був 

виявлений громадянин, який в присутності масового скупчення людей на 

підвищеному тоні висловлювався словами нецензурної лайки у відношенні 

перехожих громадян, на зауваження не реагував. Своїми діями порушував 

громадський порядок.  

Для припинення порушення даному громадянину була зроблена вимога 

працівника поліції припинити порушувати громадський порядок, яка була 

виконана.  

Дільничним офіцером поліції встановлено особу правопорушника, ним 

виявився громадян Сидоренко Семен Семенович, 30.03.1970 р.н. громадянин 

України, проживаючий та зареєстрований за адресою: вул. Лісова, 12,  

м. Енськ, Енська область.  

Даний громадян свою вину визнав в повному обсязі.  

 

Завдання: 

1. Визначте, як кваліфікувати дії громадянина Сидоренко С.С. дільничний 

офіцер поліції? 

2. Складіть необхідні для законного прийняття рішення процесуальні 

документи. 

 

Ситуація 9 

Постановою Енського районного суду м. Енськ від 15 січня 2016 року 

відносно громадянина Сидоренка Петра Миколайовича, 12.04.1973 р.н., 

проживає по вул. Степовій, 32, кв.15, в м. Енську раніше судимого за ч.1  

ст. 309 КК України, встановлено адміністративний нагляд терміном на 1 рік.  

Даною постановою встановлено обмеження:  

- заборонено вихід з будинку (квартири) з 22-00 години до 05-00 годин; 

- заборона відвідувати кафе, бари, ресторани та інші заклади, де 

дозволено роздрібну торгівлю спиртними напоями;  
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- письмово повідомляти працівників поліції, які здійснюють 

адміністративний нагляд, про зміну місця проживання, роботи, а також: про 

виїзд за межі району;   

- з’являтися 1,2,3,4-й четвер кожного місяця на реєстрацію в органи 

поліції за місцем проживання.  

За інформацією ІПС «АПРА» встановлено, що 24.07.2016 громадянин 

Сидоренко П.М. притягувався до адміністративної відповідальності за  

ст.173 КУпАП та 08.12.2016 не з’явився на реєстрацію до Енського відділу 

поліції.  

З пояснення Сидоренко П.М. з’ясовано, що на відмітку він не з’явився, 

так як був у знайомих, і забув про необхідність з’явитися на реєстрація в органи 

поліції.  

 

Завдання: 

1. Визначте, як повинен кваліфікувати дії громадянина  

Сидоренка П.М. дільничний офіцер поліції? 

2. Складіть документи, необхідні для законного прийняття рішення. 

 

 

Ситуація 10 

Постановою Енського районного суду м. Енськ від 15 січня 2016 року 

відносно громадянина Сидоренка Петра Миколайовича, 12.04.1973 р.н., 

проживає по вул. Степовій, 32, кв.15, в м. Енську раніше судимого за ч.1  

ст. 309 КК України, встановлено адміністративний нагляд терміном на 1 рік.  

Даною постановою встановлено обмеження:  

- заборонено вихід з будинку (квартири) з 22-00 години до 05-00 годин; 

- заборона відвідувати кафе, бари, ресторани та інші заклади, де 

дозволено роздрібну торгівлю спиртними напоями;  

- письмово повідомляти працівників поліції, які здійснюють 

адміністративний нагляд, про зміну місця проживання, роботи, а також: про 

виїзд за межі району;   

- з’являтися 1,2,3,4-й четвер кожного місяця на реєстрацію в органи 

поліції за місцем проживання.  

За інформацією ІПС «АПРА» встановлено, що 24.07.2016 громадянин 

Сидоренко П.М. притягувався до адміністративної відповідальності за  

ст.173 КУпАП (постанова Енського суду від 30.07.2016, штраф 5 нмдг) та 

08.12.2016 не з’явився на реєстрацію до Енського відділу поліції, чим порушив 

правила адміністративного нагляду та був притягнений до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.187 КУпАП (постанова Енського суду від 20.12.2016, 

штраф 10 нмдг). 

Встановлено, що 25.12.2016 о 23.30 під час перевірки дотримання правил 

адміністративного нагляду дільничний офіцер поліції Петренко П.П. виявив, 

що громадянин Сидоренко П.М. відсутній за місцем проживання. 



520 

З пояснення Сидоренко П.М. з’ясовано, що 25.12.2016 він повертався з 

дня народження друга та довго очікував на громадський транспорт, у зв’язку з 

чим був відсутній за місцем проживання.  

 

Завдання: 

1. Визначте, як повинен кваліфікувати дії громадянина  

Сидоренка П.М. дільничний офіцер поліції? 

2. Складіть документи, необхідні для законного прийняття рішення по 

справі. 

 

Ситуація 11 

 

Відносно громадянина Сидоренко Семена Семеновича, 30.03.1970 р. н., 

потрібно оформити матеріали для встановлення адміністративного нагляду. 

 

Завдання: 

Складіть необхідні для законного прийняття рішення процесуальні 

документи. 

 
Ситуація 12 

 

Відносно громадянина Сидоренко Семена Семеновича, 30.03.1970 р. н., 

потрібно оформити матеріали для продовження адміністративного нагляду. 

 

Завдання: 

Складіть необхідні для законного прийняття рішення процесуальні 

документи. 
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ІV. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 

За результатами вивчення дисциплін: Основи конституційного права; 

Забезпечення прав і свобод людини. Свобода від катувань, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. 

Практика Європейського суду з прав людини; Організаційно-правові основи 

діяльності поліції; Основи кримінального права; Кримінальна процесуальна 

діяльність поліції; Первинна домедична допомога;Вогнева підготовка; 

Тактична підготовка слухачі складають підсумковий екзамен. 

За результатами освітнього процесу слухачі складають комплексний 

підсумковий екзамен.  

Комплексний підсумковий екзамен проводиться в останній день 

первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на 

службу в поліцію на посади дільничних офіцерів поліції. Він є завершальним 

етапом закріплення знань з наступних дисциплін: Превентивна діяльність та 

реагування дільничного офіцера поліції на факти вчинення насильства в сім’ї; 

Діяльність дільничного офіцера поліції при застосуванні норм КУпАП; 

Застосування дільничним офіцером поліції законодавства України щодо 

реагування на звернення громадян.  

За результатами комплексного підсумкового екзамену підводиться 

підсумок рівня знань слухача. 
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берез. 2016 р. № 138. 

121. Курс стрільб для поліцейських та норми витрат боєприпасів, 

пострілів, вибухових пакетів і гранат поліцейськими під час проведення 

практичних стрільб: Наказ НП України № 900 від 20 вересня 2016 р. 

122. Наказ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження 

Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 

дітьми або загрози його вчинення». 

123. Наказ ДСНС України від 19.02.2016 № 83 «Про затвердження 

Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях». 

124. Наказ МВС країни від 03.07.2014 № 631 «Про затвердження 

Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій». 

125. Наказ МВС України “Про затвердження Правил етичної поведінки 

поліцейських” № 1179 від 09.11.2016 Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29706.html. 

126. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про 

організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше 

прийнято на службу в поліції»  від 16.02.2016  № 10. 

127. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції України»  

від 26.01.2016  № 50. 

128. Наказ МВС України «Про затвердження Правил етичної поведінки 

працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних 

органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління 

МВС» № 326 від 28.04 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28908.html. 

129. Наказ МВС України від  22.10.2012 № 940 «Про організацію 

реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення , інші 

правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення 

оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України». 

130. Наказ МВС України від 02.07.2015 № 796 «Про затвердження 

Положення про патрульну службу МВС». 

131. Наказ МВС України від 02.07.2015 р. № 777/27222 «Про 

затвердження Положення про патрульну службу МВС». 

132. Наказ МВС України від 10 жовтня 2004 р. № 1177 «Про 

затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і 

організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ 

України». 

133. Наказ МВС України від 11 листопада 2010 року №550 «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України». 
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134. Наказ МВС України від 12.10.2009 № 436 «Про затвердження 

Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх 

справ України». 

135. Наказ МВС України від 17 листопада 2015 року № 1465 «Про 

затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських». 

136. Наказ МВС України від 19.12.2012 р. № 1176 «Про затвердження 

Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної поліції у справах дітей». 

137. Наказ МВС України від 22 січня 2016 року № 39 «Про 

затвердження типового Положення про УОАЗОР ГУ НП України». 

138. Наказ МВС України, Міністерства транспорту та зв’язку України, 

МОН України, Міністерства праці та соціальної політики України № 

385/934/828/337 від 07.09.2009 «Про затвердження Вимог до закладів, проводять 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 

та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», який 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 08.10.2009 за № 947/16963. 

139. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.01.2004 № 38 

«Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про 

попередження насильства в сім’ї» та Примірного положення про центр медико-

соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї». 

140. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 08.04. 2014  № 248 

«Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості 

та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу». 

141. Наказ Міністерства соціальної політики України 08.05.2014 № 281 

“Методичні рекомендації щодо організації проходження корекційних програм 

особами, які вчиняють насильство в сім’ї”. 

142. Наказ Мінсім’ямолодьспорту та МВС України від 7 вересня 2009 р. 

№ 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь 

(відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів 

внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в 

сім’ї». 

143. Наказ МНС України; від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій». 

144. Наказ НП України від 22.01.2016 № 35 «Про затвердження нових 

форм і методів роботи територіальних підрозділів ГУНП у Київській, 

Львівській та Харківській областях». 

145. Наказ НП України від 27.11.2015р. №123 «Про департамент 

превентивної діяльності НП України». 

146. Наказ НП України від 27.11.2015р. №126 «Про затвердження 

положення про Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування НП України». 

147. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в 

комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу, затверджений наказом 
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Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації 

СБ України від 28.04.99 р. № 22. 

148. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в 

комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу, затверджений наказом 

Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації 

СБ України від 28.04.99 р. № 22. 

149. НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні 

функціональні профілі захищеності оброблювальної інформації від 

несанкціонованого доступу, затверджений наказом Департаменту спеціальних 

телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 28.04.99 р. № 22. 

150. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. № 65. 

151. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр 

нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151. 

152. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному 

обліку в аптеках і лікувально-профілактичних установах. Правила відпуску 

лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек. Затверджені 

наказом МОЗ України від 30 червня 1994 №117 [Електронний ресурс].-Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

153. Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських 

засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку №2 таблиці III 

Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 та 

зі змінами від 03.11.2008 наказ № 625 : Наказ Міністерства охорони здоров'я 

України № 202 від 23.04.2007 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 

червня 2007 р. за № 701/13968). 

154. Перелік порід собак з підвищеною агресивністю, заборонених на 

ввіз та розведення в м. Києві. Додаток 3 до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 08.09.97 р. № 1372. 

155. Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації: Указ Президента України від 5 травня 2011 року 

№ 547/2011. 

156. Питання спрямування та координації діяльності Державної служби 

з надзвичайних ситуацій:  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2014 

№ 120. 

157. Положення про Апарат Верховної Ради України: Розпорядження 

Голови Верховної Ради України № 769 від 25.08.2011. 

158. Положення про Департамент превентивної діяльності Національної 

поліції України: наказ Національної поліції України від 27 листопада 2015 року 

№ 123. 

159. Положення Про Міністерство охорони здоров’я України. Затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267. 
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160.  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань : Затверджено наказом Генеральної прокуратури України 

від 06.04.2016 № 139. 

161. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами 

охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті 

людини: Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 

2012 р. №1095/955/119. 

162. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей : затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=116-96-%EF. 

163. Порядок державної акредитації закладів, що проводять підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та 

атестації їх спеціалістів. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.05.2009 № 490. 

164. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних засобів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2009 № 487. 

165. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на 

транспортний засіб та його повернення. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 17.12.2008 № 1086. 

166. Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних 

засобів на спеціальних майданчиках і стоянках. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.12.2008 № 1102. 

167. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року 

№1306 «Про затвердження Правил дорожнього руху» http://zakon.rada.gov.ua/. 

168. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 608 «Про 

затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної 

допомоги». 

169. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 895 “Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах”. 

170. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року 

№616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення 

насильства в сім’ї або реальну його загрозу» http://zakon.rada.gov.ua/. 

171. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 

«Про затвердження Положення про Національну поліцію». 

172. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 

«Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України». 

173. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2004 року 

№823 «Про затвердження порядку забезпечення громадського порядку та 

безпеки під час проведення футбольних матчів» http://zakon.rada.gov.ua/. 

174. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. № 1068 

«Про затвердження типових положень про службу у справах дітей». 
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175. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. 

№ 1 «Про судову практику у справах про необхідну оборону». 

176. Правила благоустрою м. Києва. Затверджені рішенням Київської 

міської ради від 25 грудня 2008 р. № 1051/1051. 

177. Правила забезпечення захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах, затверджені постановою Кабінету міністрів 

України від 29.03.2006 № 373. 

178. Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. №477 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

179. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

17 січня 1995р. // Юридичний вісник України. – 1995. –  № 31. 

180. Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві. Затверджені 

Рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912. 

181. Практика розгляду судами справ про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів:Узарєвим. – К.,2008 [Електронний ресурс].-Режим доступу: 

http://www.skourt.gov.ua 

182. Про введення в дію Закону України «Про дорожній рух» : 

Постанова Верховної ради України № 2953-ХІІ (2953-12) від 28.01.93 «(зі 

змінами із Законом № 586-VІ(586-17) від 24.09.2008. 

183. Про встановлення єдиного порядку створення комплексної системи 

захисту інформації в автоматизованих системах класу 1 та проведенні її 

державної експертизи. Наказ МВС України від 15.03.2007 № 84 дск. 

184. Про забезпечення функціонування державної мови в організаціях, 

підрозділах внутрішніх справ України та відомчих навчальних закладах : 

розпорядження МВС України від 05.06.2006 № 470. 

185. Про застосування судами законодавства, що передбачає 

відповідальність за протиправне посягання на життя, здоров’я, гідність, майно 

працівників правоохоронних органів: Постанова пленуму Верховного Суду 

України № 8 від 26 червня 1992 р. 

186. Про затвердження Великих та особливо великих розмірів отруйних 

та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу (Із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 481 від 

20.08.2008) : Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.08.2007 № 

511 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2007 р. за № 

1070/14337). 

187. Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. № 1203 // Офіційний 

вісник України. – 2007 – № 78. – Ст. 2885. 

188. Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства 

внутрішніх справ України : наказ МВС України від 23.08.2012 № 747.  
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189. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням 

документів у системі МВС України : наказ МВС України від 23.04.2012 № 350. 

190. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 6 серпня 2012 р. №681. 

191. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі 

МВС України : наказ МВС України від 27.07.2012 № 650. 

192. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції. Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст. 3405. 

193. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ МВС України 

від 07.11.2015 року № 1395. 

194. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мін’юсту, Державної прикордонної 

служби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. 

№114/1042/516/1199/936/1687/5. 

195. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції. Наказ МВС України від 09.11.2015 № 1452/735. 

196. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів 

Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності: наказ 

МВС України від 10.12.2015  № 1560. 

197. Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації, 

розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами 

фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України: 

Наказ МВС України від 27 березня 2012 р. № 245. 

198. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання 

соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми [Електронний 

ресурс] / Наказ Міністерства соціальної політики України №432 // 19.07.2013. 

199. Про затвердження переліків лікарських засобів та виробів 

медичного призначення, які повинні бути в складі аптечок медичних 

загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, 

наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного 

загальновійськового санітарного інструктора»: Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 28 лип. 2016 р № 784. 

200. Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем 

корупційних ризиків // Рішення НАЗК від 17.06.2016 № 2. 

201. Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів. Урядовий курʼєр ‒ офіційне видання від 13.01.2011 № 5. 

202. Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту:  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. 
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203. Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку 

у надзвичайних ситуаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 

15.02.1999 № 192. 

204. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та 

звернень народних депутатів України в МВС України: Наказ МВС України від 

28 березня 2012 р. № 254. 

205. Про затвердження Положення про приймальню МВС України та 

Порядку особистого прийому громадян у приймальні МВС України: Наказ 

МВС України від 24 червня 2005 р. № 500. 

206. Про затвердження Положення про функціональну підсистему 

забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху 

єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру: наказ МВС України від 18 вересня 

1992 р. № 552. 

207. Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам 

при невідкладних станах : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 

червн. 2014 р. № 398. 

208. Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації 

тимчасового строку зберігання. Мін'юст України; Наказ. від 13.05.2015 № 674/5. 

209. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях:  Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.06.2013 

№ 444. 

210. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства 

з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та 

оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування // Рішення НАЗК від 06.09.2016 № 20. 

211. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 

1363 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 101. – Ст. 3719. 

212. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за 

їх рівнями:  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368. 

213. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних 

засобів для проведення огляду  з метою виявлення стану алкогольного,  

наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого 

огляду. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 17.12.2008 № 1103. 

214. Про затвердження Порядку оформлення протоколів про 

адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним 

агентством з питань запобігання корупції // Рішення НАЗК від 09.06.2016 № 5. 
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215. Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням 

органів управління та сил цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 26.06.2013 № 443. 

216. Про затвердження Порядку підготовки і здійснення потенційно 

небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю 

особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та 

правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 548. 

217. Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю 

за їх обігом. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589. 

218. Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з 

приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення: Наказ 

Мінсоцполітики, МВС, Міністерства освіти і науки та МОЗ від 19.08.2014  № 

564/836/945/577. 

219. Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на 

публічну інформацію, розпорядником якої є МВС України: Наказ МВС України 

від 21 липня 2011 р. № 459. 

220. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами. Офіційний вісник України  офіційне видання  від 08.08.2003. ‒ № 30, 

стор. 310, стаття. 

221. Про затвердження Правил торгівлі на ринках. Офіційний вісник 

України 1581, код акту 25924/2003. 

222. Про затвердження Правил утримання домашніх собак та котів в м. 

Миколаєві. Рішення Миколаївської міської Ради № 36/8 від 2009-09-03. 

223. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих 

розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які 

знаходяться у незаконному обігу. Наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188 // 

Офіційний вісник України. – 2000. - № 34. – Ст. 1468. 

224. Про затвердження Тивової інструкції з діловодства у центральних 

органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 

30.11.2011 № 1242. 

225. Про заходи із протидії витоку службової інформації. Доручення 

МВС України від 19.03.2015 № 13155/Ав. 

226. Про недопущення витоку інформації, що утворюється в службовій 

діяльності. Доручення МВС України від 24.04.2015 № 19130/Ав. 

227. Про оголошення Розгорнутого переліку відомостей, що становлять 

державну таємницю в системі МВС України, та затвердження Переліку 

конфіденційної інформації в системі МВС України, якій надається гриф 

обмеженого доступу “Для службового користування : наказ МВС України від 

06.03.2003 № 207. 

228. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів 

внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і 



537 

держави від протиправних посягань: Наказ МВС України від 28 квітня 2009 р. 

№ 181. 

229. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 року № 109/2008. 

230. Про порядок  проведення атестації робочих місць по умовах праці: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442. 

231. Про порядок розгляду електронної петиції, адресованої 

Президентові України: Указ Президента України від 28 серпня 2015 р. 

№ 523/2015. 

232. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті : 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14. 

233. Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про 

адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 24 черв. 1988 року № 6. 

234. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов'язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 25 трав. 1998 р. № 13. 

235. Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання 

корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи // Рішення 

НАЗК від 28.07.2016 № 1. 

236. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального 

кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 

2012р. №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 

2013. – №3. – С. 4–8. 

237. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу 

охорони здоров'я в Україні» : Постанова Верховної Ради України від 21 квіт. 

2016 р. № 1338-VIII. 

238. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №4 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

239. Про судову практику в справах про перевищення влади або 

службових повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 

грудня 2003 року № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03/print1433920238957200. 

240. Про судову практику в справах про хабарництво : постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02. 

241. Про судову практику у справах про злочини проти власності : 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10. 
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242. Про судову практику у справах про злочини проти життя та 

здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 

2003 р. –  № 2. 

243. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи : постанова Пленуму Верховного Суду 

України №2 від 7 лютого 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show. 

244. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України № 1 від 26 квітня 2002 р. - Постанови 

Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. 

245. Про судову практику у справах про хуліганство. Верховний Суд; 

Постанова від 22.12.2006 № 10 

246. Про утворення деяких територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2015 р. № 314. 

247. Про утворення територіальних органів Національної поліції та 

ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730. 

248. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа 

про призначення судом більш м'якого покарання) від 02.11.2004 № 15-рп /2004. 

249. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України 

(справа про охоронюваний законом інтерес); справа № 1-10/2004 від 1 грудня 

2004 року № 18-рп/2004. 

250. Типова навчальна програма підготовки та перепідготовки водіїв 

транспортних засобів, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 02.03.2010 № 229. 
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