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1. Загальнопрофесійна підготовка

Код
навчального

модуля

Код
компетентності

Найменування освітніх компонентів 
(навчальних предметів)

Кількість
годин

ЗП Б

ЗП К -1, 2

1.1. О снови  ко н сти ту ц ій н о го  права. 
Заб езп еч ен н я  п рав  і сво б о д  лю дини . 
П р акти ка  Є вр о п ей сько го  суду  з прав 
лю ди н и

16

ЗП К-З 1.2. А н ти ко р у п ц ій н е  зако н о давство 8
ЗП К -4,6 1.3. П р о ф ес ій н а  етика . Е ф екти вн а 

ком ун ікац ія
18

ЗП К -5 1.4. Т о л ер ан тн ість  т а  н ед и скр и м ін ац ія  в 
роботі п о л іц ей ськ о го

6

ЗП К -8 1.5. В заєм од ія  з н асел ен н ям  н а  засадах  
п ар тн ер ства

6

ЗП К -7 1.6. С тр есо ст ій к ість 12
ЗП К -12 1.7. О р ган ізац ій н о -п р аво в і основи 

діяльності Національної поліції 14

ЗП К -9 1.8. Зап о б іган н я  т а  п р о ти д ія  до м аш н ьо м у  
н аси льству 10

ЗП К -ІЗ 1.9. Д о ку м ен то вед ен н я  в служ бовій  
д іял ьн о ст і 8

ЗП К -10 1.10. О сновн і п о л о ж ен н я  правил 
д о р о ж н ьо го  руху 8

З П К -11 1.11. О х о р о н а  прац і 20
Разом годин: 126
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1.1. Типова навчальна програма з предмета 
„Основи конституційного права. Забезпечення прав і свобод людини. 
_____Практика Європейського суду з прав людини” (ЗПК-1, 2)_____

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Конституція України — Основний Закон 
держави. Верховенство права. Засади 
конституційного ладу України

2

2 Конституційна система органів державної 
влади. Органи місцевого самоврядування. 
Громадянство України як один з інститутів 
конституційного права

4 2

3 Забезпечення основоположних прав людини 4
4 Національні та міжнародні стандарти щодо 

свободи від катувань 4

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 16 4

Тема 1. Конституція України -  Основний Закон держави. 
Верховенство права. Засади конституційного ладу України

Конституція України як основне джерело конституційного права України. 
Джерела конституційного права України. Поняття та юридичні властивості 
Конституції України як Основного Закону держави. Зміст та структура 
Конституції України.

Верховенство права -  основоположний принцип діяльності держави та 
державних органів.

Поняття конституційного ладу та державного суверенітету. Основні 
засади конституційного ладу. Поняття воєнного та надзвичайного станів. 

Конституційні форми безпосередньої демократії.

Базові контрольні питання
1. Джерела конституційного права України.
2. Схарактеризуйте юридичні властивості Конституції України.
3. Зміст Конституції України та її структура.
4. Засади конституційного ладу України.
5. Зміст поняття „верховенство права”.
6. У чому виявляється найвища юридична сила Конституції України?
7. Що означає пряма дія норм Конституції України?
8. Яка форма безпосередньої демократії в Україні передбачена 

Конституцією України?
9. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
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10. Що таке воєнний стан? Що таке надзвичайний стан?
11. Воєнний стан і надзвичайний стан: спільне та відмінне.
12. Умови і порядок уведення надзвичайного стану.
13. Обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина в 

умовах надзвичайного стану.

Тема 2. Конституційна система органів державної влади. Органи 
місцевого самоврядування. Громадянство України як один з інститутів 
конституційного права

Конституційна система органів державної влади в Україні.
Президент України як гарант державного суверенітету. Парламент -  

єдиний орган законодавчої влади в Україні. Система органів виконавчої влади. 
Загальна характеристика судової системи України. Повноваження органів 
місцевого самоврядування.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина: поняття, 
структура. Основні права та свободи людини та громадянина, що закріплені в 
Конституції України.

Громадянство України: порядок набуття та порядок його припинення.
Конституційно-правовий статус іноземців, біженців та осіб без 

громадянства.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо особливостей організації 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, порядку 
набуття громадянства, визначення статусу іноземців та осіб без громадянства.

Базові контрольні питання
1. Схарактеризуйте систему органів державної влади в Україні.
2. Основні функції Верховної Ради України.
3. Строк повноважень Верховної Ради України.
4. Хто може бути обраним народним депутатом України?
5. Які органи належать до системи виконавчої влади в Україні?
6. Повноваження Кабінету Міністрів України.
7. Сучасна система судоустрою України.
8. У чому полягає специфіка правового статусу Конституційного Суду 

України?
9. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України.
10. Які вимоги до кандидата у Президенти України?
11. Які повноваження Президента України закріплені в Конституції 

України?
12. Схарактеризуйте систему місцевого самоврядування в Україні.
13. Принципи організації та засади місцевого самоврядування в Україні.
14. Повноваження територіальних громад.
15. Який статус депутатів місцевих рад?
16. Громадянство України: підстави та форми набуття, припинення.
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17. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод 
людини і громадянина при прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів?

18. Які особливості правового статусу іноземців, осіб без громадянства 
та біженців?

19. Чи можуть громадяни України мати подвійне громадянство?

Тема 3. Забезпечення основоположних прав людини
Природа основоположних прав людини, їх загальна характеристика. Зміст 

права людини на життя та на повагу до її гідності, їх забезпечення. Забезпечення 
права на свободу та особисту недоторканність. Право на приватність. 
Забезпечення права громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації. Відповідальність за порушення прав людини.

Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття та види. Конвенція 
про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародні механізми 
захисту прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини (Рішення 
ЄСПЛ). Відповідальність за порушення прав людини.

Базові контрольні питання
1. Які державні органи гарантують дотримання прав людини в Україні?
2. Якими правами наділені виключно громадяни України?
3. Які існують законні підстави обмежень прав і свобод людини і 

громадянина?
4. Які обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного 

та надзвичайного станів?
5. Особисті права і свободи людини та громадянина.
6. Які гарантії реалізації права на життя?
7. У чому полягає зміст права людини на свободу та особисту 

недоторканність?
8. Чи допускається обмеження права на свободу пересування і вільний 

вибір місця проживання?
9. Права людини та громадянина на свободу світогляду та віросповідання, 

права на недоторканність приватного життя.
10. Як реалізується право громадян України збиратися мирно, без зброї і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації?
11. Які соціальні права громадян України?
12. Які економічні права громадян України?
13. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань?
14. Як впроваджуються міжнародні стандарти прав і свобод людини до 

національного законодавства?
15. Яке значення для конституційного регулювання основних прав і 

свобод громадян в Україні має Загальна декларація прав людини?
16. Як реалізовується практика рішень ЄСПЛ для забезпечення прав 

людини в Україні?
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17. Який механізм захисту основних прав та свобод людини і 
громадянина в Україні?

18. Який механізм реалізації та забезпечення дотримання Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.)?

19. Який порядок звернення до ЄСПЛ?
20. Основні положення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950 р.).

Тема 4. Національні та міжнародні стандарти щодо свободи від 
катувань

Поняття катування, жорстокого та нелюдського або такого, що принижує 
гідність поводження.

Національні та міжнародні стандарти щодо свободи від катувань. 
Мінімальний рівень жорстокості згідно з Конвенцією проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 
покарання.

Принципи законності ЄСПЛ. Рішення ЄСПЛ.

Базові контрольні питання
1. Яка різниця в кваліфікації катування, нелюдського поводження та 

такого поводження, що принижує гідність?
2. Який зміст правової категорії „мінімальний рівень жорстокості”?
3. Які вимоги до визнання „правовим” видом покарання „довічне 

позбавлення волі” (обґрунтування ЄСПЛ)?
4. Який зміст, критерії поняття „мінімальний рівень жорстокості”?
5. Які основні положення Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 
покарання?

6. Які розбіжності між ознаками поняття „катування”, визначеними 
національним законодавцем та розробленими ЄСПЛ?

1.2. Типова навчальна програма з предмета 
„Антикорупційне законодавство” (ЗПК-З)

№
з/п Н азва теми

Кількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Основні положення антикорупційного 
законодавства України 4

2 Відповідальність за порушення вимог 
антикорупційного законодавства 3 1

Проміжний контроль (залік) 1 1
Усього годин 8 2
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Тема 1. Основні положення антикорупційного законодавства 
України

Основні положення Закону України „Про запобігання корупції”. Поняття 
корупції.

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: 

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, 
обмеження щодо одержання подарунків, запобігання одержанню неправомірної 
вигоди або подарунка та поводження з ними, обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності, обмеження після припинення 
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 
самоврядування, обмеження спільної роботи близьких осіб.

Поняття „конфлікт інтересів” та його види. Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

Фінансовий контроль. Інші механізми запобігання і протидії корупції.

Базові контрольні питання
1. Що таке корупція?
2. Які органи складають систему державних антикорупційних органів 

України?
3. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?
4. На яких суб’єктів поширюється дія Закону України „Про запобігання 

корупції"”?
5. Які обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища встановлені Законом України „Про запобігання корупції"”?
6. Які існують обмеження щодо одержання подарунків згідно із Законом 

України „Про запобігання корупції"”?
7. Які існують обмеження щодо спільної роботи близьких осіб згідно із 

Законом України „Про запобігання корупції"”?
8. Які існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності згідно із Законом України „Про запобігання корупції"”?
9. Які існують обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування згідно із Законом 
України „Про запобігання корупції"”?

10. Які види конфлікту інтересів виділяє Закон України „Про 
запобігання корупції"”?

11. Які існують способи врегулювання конфлікту інтересів?
12. Які вимоги висуваються до фінансового контролю згідно із Законом 

України „Про запобігання корупції*”?

Тема 2. Відповідальність за порушення вимог антикорупційного 
законодавства

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: порушення 
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
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порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; 
порушення вимог фінансового контролю; порушення вимог щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів; невжиття заходів щодо протидії корупції.

Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. 
Особливості кваліфікації окремих корупційних злочинів.

Відповідальність поліцейських за вчинення корупційних правопорушень 
та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань, спрямованих на виявлення 

правопорушень антикорупційного законодавства.

Базові контрольні питання
1. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України „Про 

запобігання корупції*”?
2. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?
3. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень?
4. Що таке неправомірна вигода?
5. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України 

„Про запобігання корупції*”, забороняється безпосередньо або через інших осіб 
вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 
юридичних або фізичних осіб?

6. До якої* відповідальності притягаються особи, уповноважені на 
виконання публічних функцій за вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень?

7. Яка відповідальність наступає за порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

8. Яка відповідальність наступає за порушення вимог фінансового 
контролю?

9. Яка відповідальність наступає за порушення встановлених законом 
обмежень щодо одержання подарунків?

10. Яка відповідальність наступає за невжиття заходів щодо протидії* 
корупції?

11. Яка відповідальність наступає за декларування недостовірної* 
інформації?

12. Яка відповідальність наступає за прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної* вигоди службовою особою?

13. Яка відповідальність настає за порушення вимог фінансового 
контролю?

14. У чому полягає відмінність між поняттями „зловживання службовим 
становищем” та „використання службового становища”?

15. Які особливості притягнення до відповідальності за зловживання 
службовим становищем?
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16. Особливості притягнення до відповідальності за використання 
службового становища.

17. Які особливості притягнення до відповідальності за прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою?

18. Які особливості притягнення до відповідальності за пропозицію, 
обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі?

19. Які особливості притягнення до відповідальності за зловживання 
впливом?

20. Які особливості притягнення до відповідальності за провокацію 
підкупу?

1.3. Типова навчальна програма з предмета 
„Професійна етика. Ефективна комунікація” (ЗПК-4, 6)

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Основи професійної етики. Формування 
системи цінностей поліцейського 2

2
Поняття спілкування. Сутність офіційного 
спілкування та його складові. Вербальна і 
невербальна комунікація

4 2

3
Психологічні бар’єри у спілкуванні. Способи 
вирішення конфліктів та методи протидії 
маніпуляціям

4 2

4
Комунікативні особливості взаємодії 
поліцейських з представниками засобів 
масової інформації та громадськістю

2 2

5 Спілкування поліцейського в особливих 
умовах. Нетипове спілкування 2

6 Проведення опитування, етапи опитування 2
Проміжний контроль (залік) 2 2

Усього годин 18 8

Тема 1. Основи професійної етики. Формування системи цінностей 
поліцейського

Поняття та завдання професійної етики. Співвідношення правових та 
моральних норм. Особливості професійної етики поліцейського. Правила 
етичної поведінки поліцейських.

Формування системи цінностей Національної поліції та поліцейського.

Базові контрольні питання
1. НПА, що регулюють правила етичної поведінки поліцейських.
2. Професійно-етичні вимоги до діяльності поліцейських.
3. Специфіка дотримання вимог Правил етичної поведінки поліцейських.
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4. Особливості реалізації принципу політичної нейтральності в діяльності 
поліцейського.

5. Які чинники впливають на формування цінностей поліцейського?
6. Чим відрізняються поняття „моральних” вчинків і „професійних” 

норм у діяльності поліцейських?
7. Моральні принципи поліцейського.
8. Як характеризуються моральні норми і цінності поліцейського в 

авторитарній та демократичній моделях правоохоронних органів?

Тема 2. Поняття спілкування. Сутність офіційного спілкування та 
його складові. Вербальна і невербальна комунікація

Поняття спілкування. Види спілкування. Особливості офіційного 
спілкування та його складові. Етикетні формули у спілкуванні. Вербальні та 
невербальні засоби спілкування. Канали комунікації.

Формування першого враження та встановлення психологічного 
контакту в службовій діяльності. Стилі та позиції у спілкуванні. Особливості 
спілкування поліцейських з особами за ознакою статі. Методи одержання 
інформації про особу, що становить службовий інтерес.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо встановлення контакту з 

особою; аналізу засобів невербальної комунікації; формування навичок 
офіційного спілкування; вдосконалення постави, міміки і жестів, а також 
професійної лексики.

Базові контрольні питання
1. Спілкування: сутність, види.
2. Які складові невербальної комунікації?
3. Які складові вербальної комунікації?
4. Способи та засоби передачі інформації.
5. Способи та засоби прийняття інформації.
6. У чому полягають особливості офіційного спілкування?
7. Стилі та позиції в офіційному спілкуванні.
8. Методи одержання інформації про особу.
9. Особливості спілкування поліцейських з особами за ознакою статі.

Тема 3. Психологічні бар’єри у спілкуванні. Способи вирішення 
конфліктів та методи протидії маніпуляціям

Психологічні бар’єри у спілкуванні. Види та причини психологічних 
бар’єрів спілкування. Прийоми подолання психологічних бар’єрів спілкування.

Поняття „конфлікт”. Види конфліктів. Стадії розвитку та фази 
конфлікту. Способи вирішення конфліктних ситуацій.

Поняття „маніпуляція”. Методи протидії маніпуляціям.
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Практична робота
Відпрацювання вправ щодо подолання психологічних бар’єрів; 

вирішення конфліктних ситуацій; протидії маніпуляціям.

Базові контрольні питання
1. Психологічний бар’єр: сутність, види.
2. Причини виникнення психологічних бар’єрів.
4. Прийоми подолання психологічних бар’єрів.
5. Конфлікт: сутність, види.
6. Способи вирішення конфліктів.
7. Схарактеризуйте стадії розвитку та фази конфлікту.
8. Особливості конфлікту за ознаками статі.
9. Що таке маніпуляція?
10. Способи протидії маніпуляціям.

Тема 4. Комунікативні особливості взаємодії поліцейських з 
представниками засобів масової інформації та громадськістю

Характер взаємодії поліцейських з представниками ЗМІ та 
громадськістю.

Вимоги та особливості спілкування з представниками ЗМІ та 
громадськістю.

Окремі випадки надання коментарів представникам ЗМІ. Типові фрази 
для спілкування з представниками ЗМІ та громадськістю.

Практична робота
Відпрацювання вправ, спрямованих на створення навичок спілкування 

поліції із ЗМІ та громадськістю; формування позитивного іміджу поліцейського 
при взаємодії із ЗМІ.

Базові контрольні питання
1. Які дані, отримані під час службової діяльності, не підлягають 

розповсюдженню?
2. Чи можна давати фіксувати на камеру службове посвідчення? Чому?
3. Чи може поліцейський висловити власну думку стосовно ситуації, 

якщо його запитують про неї?
4. Які типові фрази застосовуються під час спілкування з 

представниками ЗМІ та громадськістю?

Тема 5. Спілкування поліцейського в особливих умовах. Нетипове 
спілкування

Особливі умови спілкування поліцейського (нетипове спілкування). 
Інструменти комунікації для досягнення поставлених цілей: аргументація, 
приведення фактів тощо.

Загальні правила поведінки та комунікації поліцейського під час 
спілкування з особою, що знаходиться в стані зміненої свідомості.

Особливості ефективної комунікації поліцейського з психічно 
неврівноваженими особами.
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Базові контрольні питання
1. Схарактеризуйте особливі умови спілкування у службовій діяльності 

поліцейського.
2. Які існують інструменти комунікації?
3. Які технічні засоби можуть поліцейському допомогти в умовах 

нетипового спілкування?
4. Особливості спілкування з агресивною особою.
5. Як спілкуватися з особами в стані зміненої свідомості?
6. Особливості спілкування з психічно неврівноваженими особами.
7. Особливості спілкування з особами, які знаходяться у стресовому стані.

Тема 6. Проведення опитування, етапи опитування
Поняття опитування. Опитування особи в ситуації службової діяльності. 

Види, етапи опитування. Алгоритм „Воронка опитування”.
Підготовка до проведення опитування. Специфіка проведення опитування 

різних категорій осіб. Види та правила постановки запитань.

Базові контрольні питання
1. Що таке опитування?
2. Правові підстави застосування поліцейським превентивного 

поліцейського заходу „опитування особи”.
3. Скільки виділяють етапів опитування? У чому їх специфіка?
4. Які види запитань найбільше використовуються у службовій 

діяльності поліцейського?
5. Як правильно формулювати відкриті запитання?
6. У чому перевага закритих питань?
7. З яких етапів складається алгоритм «Воронка опитування»?
8. За яких ситуацій найбільш ефективно застосувати альтернативні 

запитання?

1.4. Типова навчальна програма з предмета
г

99 -Голерантність та недискримінація в роботі поліцейського” (ЗПК-5)

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Толерантність. Профілактика упереджень та 
стереотипів у роботі поліцейського. 
Дискримінація: сутність, складові, форми і 
прояви

2

2 Запобігання та протидія дискримінації в 
Україні 3 3

Проміжний контроль (залік) 1 1
Усього годин 6 4
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Тема 1. Толерантність. Профілактика упереджень та стереотипів у 
роботі поліцейського. Дискримінація: сутність, складові, форми і прояви

Толерантність, повага до розмаїття та рівність людей як ключові 
цінності поліцейського.

Принципи поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві.
Ксенофобія: природа, прояви (расизм, антисемітизм, ісламофобія та 

гомофобія). Стереотипи та упередження.
Дискримінація та її складові. Форми і прояви дискримінації.
Міжнародні та національні стандарти у сфері запобігання та протидії 

дискримінації. Практика міжнародних організацій та судових установ у справах 
про дискримінацію різних соціальних груп.

Запобігання та протидія дискримінації в Україні. Закон України „Про 
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”. Інклюзивне 
суспільство. Конвенція про права осіб з інвалідністю.

Базові контрольні питання
1. У чому проявляється принцип толерантності та поваги в діяльності 

поліцейського?
2. Що таке дискримінація? Які її складові?
3. Форми дискримінаційних проявів у багатонаціональному 

суспільстві.
4. Причини виникнення різних форм дискримінації.
5. Які наслідки в суспільстві можуть мати різні прояви дискримінації?
6. Що таке стереотипи й упередження? У чому їх різниця?
7. Які стереотипи зустрічаються в роботі поліцейських?
9. Як впливають дискримінаційні прояви на життя та діяльність 

громад і соціальних груп у суспільстві?
10. Які прояви дискримінації найбільш розповсюджені в Україні?
11. Якими національними та міжнародними НПА регулюються питання 

запобігання та протидії дискримінації?
12. За якими ознаками заборонена дискримінація?
13. У чому проявляється дискримінація за ознакою статі?
14. Якими НПА регулюється захист прав і свобод людей з особливими 

потребами?
15. Що таке інклюзивне суспільство?

Тема 2. Запобігання та протидія дискримінації в Україні
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань, спрямованих на виявлення: ознак 

дискримінації різних категорій соціальних груп та визначення способів 
протидії дискримінації, ознак дискримінації за ознакою статі, упереджень та 
стереотипів у роботі поліцейського; а також встановлення ознак щодо 
дискримінації осіб з особливими потребами.
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1.5. Типова навчальна програма з предмета 
„Взаємодія з населенням на засадах партнерства»” (ЗПК-8)

К ількість годин
№ Н азва теми

У т.ч. на
з/п У сього практичну

роботу
1 Модель поліцейської діяльності, орієнтованої 

на громаду (Community Policing) 2

2 Особливості взаємодії поліції з населенням 
на засадах партнерства 3 3

Проміжний контроль (залік) 1 1
Усього годин 6 4

Тема 1. Модель поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду 
(Community Policing)

Загальне поняття партнерства, принципи партнерства. Значення 
партнерства поліції та суспільства для зміцнення правового і демократичного 
напряму розвитку держави.

Проекти та стратегії взаємодії поліції та населення. Модель поліцейської 
діяльності Community Policing. Реалізація моделі Community Policing в Україні.

Критерії ефективності діяльності поліції. Формування позитивного 
іміджу поліцейського.

Громадський контроль поліції.

Базові контрольні питання
1. Що таке партнерство?
2. Що передбачає співпраця поліції та громади?
3. Які форми та методи взаємодії поліції з громадськістю?
4. Принципи взаємодії поліції з громадськістю відповідно до стратегії 

Community Policing.
5. Суб’єкти - партнери поліції у реалізації моделі Community Policing.
6. Принципи громадського контролю.
7. Хто є суб'єктами громадського контролю?
8. Інструменти громадського контролю.
9 3 якою метою поліція звітує перед громадськістю?

Тема 2. Особливості взаємодії поліції з населенням на засадах 
партнерства

Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань, спрямованих на вирішення проблем 

громадськості, визначення напрямів взаємодії поліції з населенням.
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1.6. Типова навчальна програма з предмета 
________„Стресостійкість” (ЗПК-7)________

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Загальна теорія стресу. Стрес у роботі 
поліцейського 2

2 Професійний стрес. Стресогенні фактори в 
роботі поліцейського 2

3 Ресурси стресостійкості та способи 
подолання стресу 4

4 Перша психологічна допомога в роботі 
поліцейського 2 2

Проміжний контроль (залік) 2
Усього годин 12 2

Тема 1. Загальна теорія стресу. Стрес у роботі поліцейського
Поняття „стрес”. Різновиди стресу. Ступені вираження стресу. Фази 

переживання стресу.
Фізіологічні та психологічні механізми стресу. Причини виникнення 

стресу. Форми прояву стресу. Зміна поведінкових реакцій та інтелектуальних 
процесів при стресі.

1.
2 .

стійкості?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11.

Базові контрольні питання
Які існують суб’єктивні причини виникнення стресу?
Які індивідуальні особливості сприяють зниженню психологічної

Назвіть та схарактеризуйте види стресу.
Стадії стресу.
Назвіть умови, що сприяють переходу стресу в дистрес.
Які зміни відбуваються в характері людини під час стресу?
Які фактори сприяють психологічній стійкості особистості?
Які виникають фізіологічні зміни під час протікання стресу?
Які чинники впливають на рівень стресу?
Як відбуваються зміни поведінкових реакцій при стресі?
Як відбуваються зміни інтелектуальних процесів при стресі?

Тема 2. Професійний стрес. Стресогенні фактори в роботі 
поліцейського

Поняття професійного стресу. Стресогенні фактори в роботі
поліцейського. Синдром „емоційного вигорання”. Негативні наслідки 
тривалого стресу: психосоматичні захворювання. Травматичний стрес, причини 
та наслідки. Посттравматичний стресовий розлад.
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Базові контрольні питання
1. Що таке „професійний стрес”?
2. Які основні фактори сприяють виникненню професійного стресу?
3. Схарактеризуйте негативні наслідки тривалого стресу.
4. Що таке психосоматичні захворювання?
5. Які чинники сприяють виникненню „синдрому емоційного 

вигорання”?
6. Як „емоційне вигорання” впливає на ефективність роботи 

поліцейських?
7. Що таке посттравматичний стресовий розлад?
8. Схарактеризуйте особливості травматичного стресу.

Тема 3. Ресурси стресостійкості та способи подолання стресу
Загальні підходи до нейтралізації та управління стресом. Способи 

управління професійним стресом (біохімічні, фізіологічні та психологічні).

Базові контрольні питання
1. Назвіть прийоми управління стресом.
2. Які є фізичні способи зменшення стресу?
3. Що належить до біохімічних способів оптимізації рівня стресу?
4. Назвіть та схарактеризуйте психологічні способи подолання стресу.
5. Які існують стратегії зміни погляду на проблему?
6. Ефективні та неефективні способи подолання стресу.
7. Способи усунення причин стресу шляхом удосконалення 

поведінкових навичок.
8. Яким чином можна підвищити особисту стресостійкість?
9. Які є техніки саморегуляції емоційного стану?

Тема 4. Перша психологічна допомога в роботі поліцейського 
Практична робота
Відпрацювання тренінгових вправ з надання першої психологічної 

допомоги особам, у тому числі за ознаками статі, віку та людям з особливими 
потребами, а також особам, які перебувають у небезпечних психічних станах.

1.7. Типова навчальна програма з предмета 
„Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції*” 
_________________________ (ЗПК-12) ____________________

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Правові засади діяльності Національної 
поліції 2

2 Система та повноваження поліції. 
Обов’язки і відповідальність поліцейських 2
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о:> Правові засади застосування поліцейських 
заходів 4

4 Загальні засади проходження служби в 
поліції. Соціальний захист поліцейських 4

Проміжний контроль (залік) 2
Усього годин 14

Тема 1. Правові засади діяльності Національної поліції
Національна поліція та її місце в системі державної влади. Правова 

основа діяльності поліції. Завдання поліції. Принципи діяльності поліції.

Базові контрольні питання
1. Що таке Національна поліція України?
2. Якими НПА регламентується діяльність поліції?
3. Завдання Національної поліції України.
4. Назвіть принципи діяльності поліції.
5. У чому полягає сутність принципу верховенства права як принципу 

діяльності НПУ?
6. У чому полягає сутність принципу дотримання прав і свобод людини 

як принципу діяльності НПУ?
7. Схарактеризуйте сутність принципу законності.
8. У чому полягає сутність принципу відкритості та прозорості?
9. Розкрийте сутність принципу політичної нейтральності.
10. У чому полягає сутність принципу взаємодії з населенням на 

засадах партнерства?
11. Розкрийте сутність принципу безперервності.
12. Яке місце займає Національна поліція в системі органів державної 

влади?

Тема 2. Система та повноваження поліції. Обов’язки і 
відповідальність поліцейських

Система поліції. Повноваження поліції. Статус поліцейського. Ознаки 
належності до поліції. Основні обов’язки поліцейського. Види відповідальності 
поліцейських.

Базові контрольні питання
1. Які основні складові системи Національної поліції?
2. Що є ознаками належності до поліції?
3. Якими основними повноваженнями наділена Національна поліція?
4. Хто може бути поліцейським?
5. Схарактеризуйте основні обов’язки поліцейського.
6. Що зобов’язаний зробити поліцейський у разі звернення громадян?
7. У яких випадках на поліцейського можуть бути покладені додаткові 

повноваження?
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8. У яких випадках поліцейський виконує свої обов’язки незалежно 
від місцезнаходження і часу доби?

9. Назвіть та схарактеризуйте види відповідальності поліцейського.

Тема 3. Правові засади застосування поліцейських заходів
Поняття поліцейських заходів. Вимоги до поліцейських заходів. Види 

поліцейських заходів.
Превентивні поліцейські заходи: перевірка документів особи; 

опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного 
засобу; вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; 
обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння 
річчю; проникнення до житла чи іншого володіння особи; перевірка 
дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; застосування 
технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 
відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; перевірка дотримання 
обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під 
адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; поліцейське піклування.

Поліцейські заходи примусу: фізичний вплив (сила); застосування 
спеціальних засобів; застосування вогнепальної зброї.

Базові контрольні питання
1. Що таке поліцейський захід?
2. Які вимоги висуваються до поліцейських заходів?
3. Які види поліцейських заходів застосовуються поліцією відповідно до 

покладених на неї завдань?
4. Чим відрізняються превентивні поліцейські заходи від заходів 

примусу?
5. Що повинен зробити поліцейський перед застосуванням поліцейських 

заходів?
6. У яких випадках припиняється поліцейський захід?
7. У яких випадках поліцейські заходи примусу можуть бути здійснені 

поліцейськими без попередження?
8. Назвіть види превентивних поліцейських заходів.
9. Назвіть підстави перевірки документів особи поліцейським.
10. Які вимоги висуваються до проведення опитування особи?
11. Схарактеризуйте особливості проведення опитування неповнолітніх

осіб.
12. Що таке поверхнева перевірка та підстави її проведення?
13. Підстави для зупинення транспортного засобу.
14. У яких ситуаціях поліцейський висуває вимогу залишити місце та 

обмежує доступ на визначену територію?
15. Які особливості обмеження пересування особи чи транспортного 

засобу?
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16. Які особливості обмеження фактичного володіння річчю?
17. У яких випадках поліцейськими здійснюється проникнення до 

житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду?
18. Мета застосування технічних приладів та засобів, що мають 

функцію фото- і відеозапису.
19. Відносно яких категорій осіб здійснюється поліцейське піклування?
20. Які існують поліцейські заходи примусу?
21. Підстави для застосування фізичної сили як заходу примусу.
22. Підстави для застосування спеціальних засобів як заходу примусу.
23. Підстави для застосування поліцейським вогнепальної зброї.
24. Назвіть виняткові підстави для застосування вогнепальної зброї.
25. Підстави для застосування вогнепальної зброї без попередження.
26. Які особливості й умови мають ураховуватися поліцейським при 

застосуванні спеціальних засобів та вогнепальної зброї?
27. Проти кого забороняється застосовувати заходи примусу?

Тема 4. Загальні засади проходження служби в поліції. Соціальний 
захист поліцейських

Загальні засади проходження служби в поліції: служба в поліції, гарантії 
професійної діяльності, переміщення поліцейських в органах, закладах та 
установах поліції, звільнення зі служби в поліції. Дисципліна та законність. 
Обмеження, пов’язані зі службою в поліції. Гарантії професійної діяльності 
поліцейського.

Соціальний захист поліцейських: службовий час і час відпочинку 
поліцейських, відпустки поліцейських та порядок їх обчислення, грошове, 
медичне та житлове забезпечення поліцейських.

Базові контрольні питання
1. Які загальні засади соціального захисту поліцейських 

регламентуються законодавством?
2. Кому підпорядковується поліцейський під час виконання своїх 

службових обов’язків?
3. Які професійні гарантії має поліцейський?
4. Який характер носять вимоги поліцейського під час виконання 

покладених на нього завдань?
5. Як відбувається переміщення поліцейських в органах, закладах та 

установах поліції?
6. За яких підстав поліцейський звільняється зі служби в поліції, а 

служба в поліції припиняється?
7. Які обмеження поширюються на поліцейських під час несення 

служби?
8. Кому підпорядковується поліцейський під час виконання своїх 

службових обов’язків?
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1.8. Типова навчальна програма з предмета
„Запобігання та протидія домашньому насильству” (ЗПК-9)

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

Усього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Поняття домашнього насильства та правові 
методи його врегулювання 2

2 Основні засади запобігання та протидії 
домашньому насильству. Діяльність органів і 
підрозділів Національної поліції, спрямована 
на запобігання та протидію домашньому 
насильству

2

3 Права та захист осіб, постраждалих від 
домашнього насильства. Взаємодія органів і 
підрозділів Національної поліції з іншими 
суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству

2

4 Діяльність поліції щодо реагування на факти 
домашнього насильства 3

Проміжний контроль (залік) 1
Усього годин 10

Тема 1. Поняття домашнього насильства та правові методи його 
врегулювання

Поняття домашнього насильства, його види, причини та прояви.
Суб’єкти, форми домашнього насильства та його циклічність.
НПА щодо протидії домашньому насильству.

Базові контрольні питання
1. Якими НПА регламентується діяльність щодо запобігання і протидії 

домашньому насильству?
2. Поняття домашнього насильства відповідно до Закону України „Про 

запобігання та протидію домашньому насильству”.
3. Суб’єкти домашнього насильства.
4. Форми й ознаки домашнього насильства.
5. За якими ознаками вирізняють особу, яка зазнала домашнього 

насильства у будь-якій формі?
6. Який вплив чинить домашнє насильство на жінок і чоловіків? Які 

його наслідки для осіб різної статі?
7. Схарактеризуйте сексуальне насильство.
8. Які ознаки має фізичне домашнє насильство?
9. Розкрийте ознаки жертв вчинення психологічного насильства.
10. Які ознаки характерні для економічного домашнього насильства?



24

11. У чому проявляється циклічність домашнього насильства?
12. Соціально-психологічні характеристики особи, яка чинить домашнє 

насильство і його жертви.
13. Назвіть індикатори прихованих форм домашнього насильства щодо 

жінок.

Тема 2. Основні засади запобігання та протидії домашньому 
насильству. Діяльність органів і підрозділів Національної поліції, 
спрямована на запобігання та протидію домашньому насильству

Напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству.

Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції 
України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Спеціальні 
заходи щодо протидії домашньому насильству.

Суб’єкти, на яких покладаються функції із здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству та їх взаємодія.

Механізм притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 
домашнього насильства.

Базові контрольні питання
1. На які органи, установи й організації покладено виконання функції 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству?
2. Основні заходи щодо запобігання домашньому насильству.
3. Повноваження підрозділів Національної поліції у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству.
4. Які установи, органи державної влади опікуються жертвами 

домашнього насильства?
5. Механізм притягнення до відповідальності осіб, які вчинили домашнє 

насильство.
6. Назвіть заходи загальносоціального попередження домашнього 

насильства.
7. Визначте і схарактеризуйте заходи спеціального попередження 

домашнього насильства.

Тема 3. Права та захист осіб, постравдалих від домашнього 
насильства. Взаємодія органів і підрозділів Національної поліції з іншими 
суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству

Права та захист осіб, постраждалих від домашнього насильства. Захист 
неповнолітніх осіб, які заявили чи постраждали від домашнього насильства.

Порядок розгляду заяв і повідомлень про випадки вчинення домашнього 
насильства.

Порядок внесення і зберігання відомостей про особу, яка вчинила домашнє 
насильство.

Надання допомоги постраждалим особам.
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Взаємодія органів і підрозділів НПУ з іншими суб’єктами, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Базові контрольні питання
1. Порядок взаємодії підрозділів Національної поліції з іншими 

суб’єктами у здійсненні заходів щодо запобігання і протидії домашньому 
насильству.

2. Якими НПА регламентується порядок розгляду звернень громадян 
щодо вчинення домашнього насильства?

3. Які заходи передбачено для захисту особи, яка повідомила про випадки 
вчинення домашнього насильства?

4. Права особи, яка постраждала від домашнього насильства.
5. Права й особливості захисту неповнолітніх осіб, які стали жертвами 

домашнього насильства.
6. Який порядок внесення і зберігання відомостей про особу, яка вчинила 

домашнє насильство.
7. Які основні заходи щодо надання допомоги особам, постраждалим від 

домашнього насильства?
8. Які повноваження підрозділів НПУ щодо захисту осіб, постраждалих 

від домашнього насильства?
9. Схарактеризуйте особливості забезпечення безпеки неповнолітніх осіб, 

які стали жертвами домашнього насильства.
10. Який порядок розгляду уповноваженими підрозділами Національної 

поліції заяв про факти вчинення домашнього насильства у разі звернення особи, 
яка сама є жертвою?

11. Розкрийте особливості порядку дій працівників Національної поліції у 
разі виявлення ними фактів домашнього насильства.

Тема 4. Діяльність поліції щодо реагування на факти домашнього 
насильства

Реагування поліції на випадки домашнього насильства.
Дії працівників поліції щодо реагування на факти домашнього 

насильства. Оцінка потенційних ризиків для життя та здоров’я постраждалих 
від домашнього насильства.

Підстави вжиття спеціальних заходів щодо протидії домашньому 
насильству.

Порядок та процедура винесення уповноваженими підрозділами органів 
Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно 
кривдника.

Базові контрольні питання
1. Які повноваження покладено на поліцейських при реагуванні на 

випадки вчинення домашнього насильства?
2. На які спеціально уповноважені підрозділи Національної поліції 

покладено виконання функцій щодо протидії домашньому насильству?
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3. Які поліцейські заходи передбачено при реагуванні на випадки 
домашнього насильства при заподіянні тілесних ушкоджень жертві?

4. З якою метою поліцейськими проводиться оцінка ризиків для життя та 
здоров’я осіб, які постраждали від домашнього насильства?

5. Підстави для вжиття спеціальних заходів поліцейськими щодо 
протидії домашньому насильству.

6. Підстави для винесення термінового заборонного припису кривднику 
у випадках домашнього насильства.

7. Термін дії термінового заборонного припису стосовно кривдника у 
випадках домашнього насильства.

8. Умови винесення термінового заборонного припису стосовно 
кривдника у випадках домашнього насильства.

9. У яких випадках застосовується обмежувальний припис стосовно 
кривдника?

10. Особливості відповідальності дітей-кривдників у випадках 
домашнього насильства.

1.9. Типова навчальна програма з предмета 
„Документоведення в службовій діяльності” (ЗПК-13)

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Документ як носій інформації. Ознаки, 
властивості документів, вимоги до їх 
оформлення

1

2 Основні правила та вимоги до складання та 
оформлення службових документів 6 1

Проміжний контроль (залік) 1 1
Усього годин 8 2

Тема 1. Документ як носій інформації. Ознаки, властивості 
документів, вимоги до їх оформлення

Документ: поняття, ознаки, властивості. Класифікація документів.
НПА, що регламентують підготовку й оформлення документів у системі 

МВСтаНПУ.
Основні види службових документів та їх призначення у службовій 

діяльності поліції.

Базові контрольні питання
1. Які основні ознаки і властивості документів?
2. Класифікація документів.
3. Як класифікують документи за місцем виникнення?
4. Що таке бланк документа?
5. Які НПА регламентують підготовку й оформлення документів у 

системі МВС та КОПУ?
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6. Назвіть види службових документів.
7. Значення службових документів у діяльності поліції.

Тема 2. Основні правила та вимоги до складання та оформлення 
службових документів

Вимоги до оформлення службових документів у роботі поліцейського. 
Реквізит як обов’язковий складовий елемент документа. Правила оформлення 
документів. Види бланків документів.

Мовно-стильові особливості текстів службових документів. Особливості 
офіційно-ділового стилю. Текст як головний елемент документа. Оформлення 
службової документації з використанням електронних текстових редакторів.

Типові помилки при складанні та оформленні рапорту, довідки, 
службових листів, доповідної записки.

Базові контрольні питання
1. Що таке реквізит документа?
2. Які вимоги до оформлення реквізитів документів?
3. Назвіть документи, що можуть містити гриф затвердження.
4. Особливості складання та оформлення службових документів.
5. Який порядок засвідчення документа?
6. Які способи оформлення текстів документів?
7. Які види бланків документів використовуються у службовій 

діяльності?
8. Назвіть основні реквізити рапорту.
9. Службовий лист: поняття, види, реквізити, особливості складання та 

оформлення.
10. Які основні реквізити та зміст довідки?
11. Які основні реквізити та особливості складання доповідної записки?
Практична робота
Виконання практичних вправ щодо складання та оформлення службових 

документів.

1.10. Типова навчальна програма з предмета 
„Основні положення правил дорожнього руху” (ЗПК-10)

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Загальні положення правил та безпека 
дорожнього руху 2

2 Методи регулювання дорожнього руху 2
3 Порядок дорожнього руху на території 

України 3

Проміжний контроль (залік) 1
Усього годин 8
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Тема 1. Загальні положення правил та безпека дорожнього руху
НПА, які здійснюють правове регулювання суспільних відносин у сфері 

безпеки дорожнього руху.
Загальні положення Правил дорожнього руху України.
Обов’язки і права водіїв МТЗ. Обов’язки і права пішоходів. Обов’язки і 

права пасажирів. Вимоги до велосипедистів. Вимоги до осіб, які керують 
гужовим транспортом, і погоничів тварин.

Базові контрольні питання
1. Які НПА регулюють суспільні відносини у сфері дорожнього руху і 

його безпеки?
2. Документи, які повинен мати при собі водій механічного 

транспортного засобу.
3. Дати визначення термінів „транспортний засіб”, „механічний 

транспортний засіб”. Яка відмінність між ними?
4. Обов’язки водія перед початком руху.
5. За яких обставин водієві забороняється керувати і передавати 

іншим особам керування транспортним засобом?
6. Які дії повинен вчинити водій у разі зупинки на вимогу 

поліцейського?
7. Обов’язки водія у разі причетності до дорожньо-транспортної 

пригоди.
8. Порядок руху пішоходів по дорозі. Обов’язки пішоходів при 

переході проїзної частини та очікуванні транспортного засобу.
9. Що заборонено пішоходу відповідно до Правил дорожнього руху?
10. Обов’язки пасажирів під час посадки (висадки) та користування 

транспортним засобом.
11. Що заборонено пасажиру відповідно до Правил дорожнього руху?
12. Що заборонено велосипедисту відповідно до Правил дорожнього

руху?

Тема 2. Методи регулювання дорожнього руху
Регулювання дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків. 
Регулювання дорожнього руху за допомогою дорожньої розмітки, 

дорожнього обладнання.
Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів, 

регулювальником.

Базові контрольні питання
1. Як здійснюється регулювання дорожнього руху?
2. Загальні правила застосування дорожніх знаків.
3. Загальні ознаки і призначення заборонних знаків.
4. Загальні ознаки і призначення наказових знаків.
5. Загальні ознаки і призначення інформаційно-вказівних знаків.
6. Загальні ознаки і призначення попереджувальних знаків.
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7.
8.

9.
10. 
11.

руху?
12.
13.
14.

руху.

Загальні ознаки і призначення знаків пріоритету.
Призначення і порядок використання табличок до дорожніх знаків. 
Призначення горизонтальної розмітки.
Призначення вертикальної розмітки.
Що належить до допоміжних засобів регулювання дорожнього

Види сигналів світлофора та значення кожною з них.
Хто такий регулювальник та які до нього вимоги?
Сигнали регулювальника та їх значення для учасників дорожнього

Тема 3. Порядок дорожнього руху на території України
Перехрестя та його види. Правила проїзду перехресть. Регульовані та 

нерегульовані перехрестя.
Проїзд залізничних переїздів, пішохідних переходів і зупинок ТЗ. 

Правила зупинки, стоянки, обгону.
Встановлення номерних, розпізнавальних знаків, написів і позначень.

Вимоги до технічного стану ТЗ та їх обладнання.

Базові контрольні питання
1. Види й ознаки перехресть.
2. Загальні правила руху на всіх видах перехресть.
3. Правила проїзду і черговість руху на регульованих перехрестях.
4. Правила проїзду і черговість руху на перехрестях, де головна 

дорога змінює напрямок, або якщо немає можливості визначити головну 
дорогу.

5. Особливості проїзду перехресть, де діють світлофори з 
додатковими секціями.

6. Правила проїзду перехресть на рівнозначних та нерівнозначних 
дорогах.

7. Дати визначення терміна „залізничний переїзд”.
8. Чим зобов’язаний керуватись водій, під’їжджаючи до залізничного 

переїзду?
9. У яких випадках забороняється рух через залізничні переїзди?
10. Яких заходів повинен вжити водій ТЗ в разі вимушеної зупинки на 

залізничному переїзді, якщо йому не вдається звільнити залізничний переїзд?
11. Правила проїзду пішохідних переходів.
12. Яка відмінність між поняттями „випередження” та „обгін”?
13. У чому повинен переконатися водій перед початком обгону?
14. У яких місцях забороняється виконувати маневр обгону?
15. Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи.
16. Місця, де забороняється зупинка і стоянка ТЗ.
17. Місця, де забороняється стоянка ТЗ.
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18. За яких технічних умов забороняється експлуатація ТЗ?
19. За яких технічних несправностей зовнішніх світлових приладів 

експлуатація ТЗ забороняється?
20. За яких технічних несправностей коліс і шин експлуатація ТЗ 

забороняється?
21. За наявності якої несправності заборонено подальший рух на ТЗ під 

час дощу або снігопаду?

1.11. Типова навчальна програма з предмета 
________ „Охорона праці” (ЗПК-11)________

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Безпека людини в життєвому середовищі. 
Природні загрози, характер їх проявів та дії 
на людей і об’єкти. Класифікація небезпек та 
надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації 
природного характеру

2

2 Техногенні небезпеки та їх наслідки. Заходи 
безпеки при руйнуванні будівель та споруд. 
Небезпеки та надзвичайні ситуації 
техногенного характеру. Небезпеки, 
пов’язані з руйнуванням будівель та споруд

2

о:> Хімічна безпека. Радіаційна безпека. Засоби 
індивідуального та колективного захисту 4 2

4 Пожежна безпека. Первинні засоби 
пожежогасіння 4 2

5 Електробезпека. Вражаючі фактори 
електричного струму. Правила безпечної 
експлуатації електротехнічного обладнання

2

6 Соціальні небезпеки, їх види та особливості 2
7 Фактори, що впливають на працездатність 

працівників поліції. Заходи безпеки 
поліцейських при виконанні службових 
обов’язків під час надзвичайних ситуацій

2

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 20 6

Тема 1. Безпека людини в життєвому середовищі. Природні загрози, 
характер їх проявів та дії на людей і об’єкти. Класифікація небезпек та 
надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру

НПА у сфері безпеки життєдіяльності людини. Небезпеки життєвого 
середовища людини. Шкідливі та небезпечні фактори. Безпечні умови праці.
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Класифікація надзвичайних ситуацій. Небезпеки та надзвичайні ситуації 
природного характеру.

Комплекс заходів із запобігання природним надзвичайним ситуаціям та 
організація дій поліції щодо усунення їх негативних наслідків.

Базові контрольні питання
1. Чим відрізняються небезпечні фактори від шкідливих факторів?
2. За якими критеріями здійснюється класифікація небезпек?
3. За якими критеріями здійснюється класифікація надзвичайних 

ситуацій?
4. Які показники беруться до уваги при визначенні рівнів надзвичайних 

ситуацій?
5. Які функції покладаються на поліцію при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій?
6. Які з надзвичайних ситуацій природного характеру є характерними для 

кліматичних зон України?
7. Які першочергові дії патрульного поліцейського під час виявлення 

надзвичайної ситуації природного характеру?

Тема 2. Техногенні небезпеки та їх наслідки. Заходи безпеки при 
руйнуванні будівель та споруд. Небезпеки та надзвичайні ситуації 
техногенного характеру. Небезпеки, пов’язані з руйнуванням будівель та 
споруд

Небезпеки та надзвичайні ситуації техногенного характеру. Поняття 
безпечної відстані.

Небезпеки та надзвичайні ситуації, пов’язані з руйнуванням 
гідротехнічних споруд. Небезпеки та надзвичайні ситуації, пов’язані з 
руйнуванням будівель різного призначення. Небезпеки та надзвичайні ситуації, 
пов’язані з аваріями на об’єктах нафтогазового комплексу. Небезпеки та 
надзвичайні ситуації, пов’язані з аваріями на об’єктах систем 
життєзабезпечення.

Базові контрольні питання
1. Техногенна небезпека: поняття, види, класифікація.
2. Джерела, чинники та наслідки техногенних небезпек.
3. Принципи та порядок нормування небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників.
4. Чим відрізняються небезпеки та надзвичайні ситуації техногенного 

характеру від небезпек та надзвичайних ситуацій природного характеру?
5. Які небезпечні фактори можуть виникати при руйнуванні висотних 

будівель та споруд?
6. У чому полягає особливість небезпек, пов’язаних з аваріями на 

об’єктах нафтогазового комплексу?
7. До яких тяжких наслідків може призвести надзвичайна ситуація, 

пов’язана з руйнуванням гідротехнічних споруд?
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8. Які загрози для населення становлять надзвичайні ситуації, пов’язані з 
аваріями на об’єктах систем життєзабезпечення, що можуть статися у зимовий 
період?

Тема 3. Хімічна безпека. Радіаційна безпека. Засоби індивідуального 
та колективного захисту

Поняття і класифікація небезпечних хімічних речовин, їх 
характеристика за класами небезпеки. Основні фізико-хімічні властивості 
найбільш розповсюджених в Україні небезпечних хімічних речовин. 
Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення 
аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Ознаки наявності небезпечних 
хімічних речовин в атмосфері. Захист від проникнення токсичних аерозолів.

Міжнародне та національне законодавство у сфері регулювання 
порядку транспортування небезпечних вантажів. Класифікація небезпечних 
вантажів. Вимоги до маркування, позначення і транспортування небезпечних 
речовин (вантажів). Зміст аварійної картки на небезпечний вантаж, що 
перевозиться залізничним транспортом.

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація та фази 
радіаційних аварій і їх вплив на людину. Механізм дії іонізуючих 
випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре та 
хронічне опромінення. Організація дозиметричного контролю і йодної 
профілактики.

Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. Основні 
правила використання засобів індивідуального захисту органів дихання. 
Виготовлення ватно-марлевих пов’язок та підвищення захисних властивостей 
одягу. Капітальні і швидкоспоруджувані засоби колективного захисту 
(сховища, протирадіаційні укриття, щілини та траншеї, використання будівель і 
споруд для захисту). Підвищення захисних властивостей приміщень.

Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань, спрямованих на визначення порядку 

дій поліцейського в разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних 
речовин; виявленні радіоактивних та отруйних речовин; щодо ідентифікації та 
отримання інформації про властивості (характеристику) небезпечної хімічної 
речовини, що має витік у навколишнє середовище внаслідок надзвичайних 
ситуацій, у т.ч. ДТП; визначення засобів захисту від небезпечного впливу 
хімічних та радіоактивних речовин.

Базові контрольні питання
1. Хімічні небезпеки та загрози, особливості виникнення аварій на 

хімічно-небезпечних об’єктах.
2. Які особливості виникнення аварій на хімічно-небезпечних 

об’єктах?
3. Які існують радіоактивні небезпеки та загрози, радіоекологічні 

проблеми аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах?
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4. Назвіть і схарактеризуйте засоби індивідуального захисту органів 
дихання.

5. Що таке засоби індивідуального захисту шкіри?
6. Що таке засоби колективного захисту?
7. У чому полягає особливість небезпек, пов’язаних з аваріями на 

об’єктах нафтогазового комплексу?
8. Від яких хімічних речовин може врятувати зволожена марлева 

пов’язка?
9. За якими критеріями здійснюється класифікація небезпечних 

вантажів?
10. У чому полягає особлива небезпека чадного газу для людини?
11. Які існують класи небезпеки вантажів та хімічних речовин за 

міжнародною та національною класифікацією?

Тема 4. Пожежна безпека. Первинні засоби пожежогасіння
Горіння як фізико-хімічний процес. Розвиток пожежі як 

неконтрольованого горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового 
впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. 
Комбіновані пожежі. Техногенні вибухи, їх фактори враження. Особливості 
взаємодії поліції з органами пожежного нагляду. Умови виникнення пожежі та 
вибуху при пошкодженні транспортних засобів під час ДТП. Вогнегасні 
речовини та первинні засоби пожежогасіння. Заходи безпеки на місці пожежі, в 
тому числі на місці ДТП з витоком в навколишнє середовище 
вибухопожежонебезпечних речовин.

Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань щодо визначення порядку дії 

поліцейського на випадок пожеж, у т.ч. при пошкодженні транспортних засобів 
під час ДТП; порядку взаємодії з підрозділами ДСНС.

Базові контрольні питання
1. Що означає процес горіння?
2. Які існують групи горючості матеріалів? Які хімічні речовини 

беруть участь у процесі горіння?
3. Які джерела теплової енергії здатні ініціювати процес горіння?
4. У якому агрегатному стані можуть перебувати горючі речовини, що 

беруть участь у процесі горіння?
5. У чому полягає небезпека продуктів горіння?
6. Принципи припинення горіння.
7. Назвіть організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.
8. Який алгоритм дії поліцейських у ситуаціях, що ускладнюють 

оперативну обстановку, пов’язану з пожежами?
9. Які із засобів індивідуального захисту органів дихання є найбільш 

ефективними на місці пожежі з виділенням токсичних продуктів горіння?
10. Які умови сприяють виникненню пожежі, вибуху на місці ДТП?
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Тема 5. Електробезпека. Вражаючі фактори електричного струму. 
Правила безпечної експлуатації електротехнічного обладнання

Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх 
види. Заходи та засоби захисту від дії електричного струму. Заходи 
профілактики електротравматизму. Безпечні методи звільнення потерпілого від 
дії електричного струму. Допуск до робіт з електричним струмом. Захист 
споруд і будівель від блискавки. Правила поведінки під час грози. Дії 
поліцейських при пошкодженні ліній електропередачі, поняття крокової 
напруги.

Базові контрольні питання
1. Вплив електричного струму на організм людини.
2. Види електричних травм.
3. Визначте методи і засоби захисту від ураження електричним 

струмом.
4. Які існують безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму?
5. Що означає допуск до робіт з електричним струмом?
6. Способи захисту споруд і будівель від блискавки.
7. Який алгоритм дій поліцейського при виявленні факту пошкодження 

ліній електропередач?
8. Метеорологічні умови та інші фактори, що сприяють посиленню 

ураження людини електричним струмом.
9. У яких місцях існує найбільший рівень загрози ураження 

електричним струмом?
10. Чи можна, застосовуючи гілку дерева, намагатися звільнити 

людину від контакту з обірваним оголеним дротом лінії електропередачі?
11. Назвіть характерні ознаки ураження людини електричним струмом.

Тема 6. Соціальні небезпеки, їх види та особливості
Поняття та види соціальних небезпек. Соціально-політичні протиріччя, 

масові заворушення, протестні акції та конфлікти з використанням зброї. 
Соціальні хвороби та фобії, маргінальні групи населення та основні засади дій 
поліцейського у рамках комунікації з такими групами. Основи кризової 
комунікації (переговорів) під час соціальних надзвичайних ситуацій.

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.
Застосування вибухових пристроїв під час терористичних актів. Заходи 

безпеки при поводженні з вибуховими речовинами та пристроями.

Базові контрольні питання
1. Соціальна небезпека: поняття та її види.
2. Які існують природно-соціальні небезпеки?
3. Що означає соціально-політичні протиріччя, масові заворушення, 

протестні акції та конфлікти з використанням зброї?
4. Назвіть соціальні хвороби та фобії.
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5. Які дії поліцейського у рамках комунікації з маргінальними 
групами?

6. Які основи кризової комунікації (переговорів) під час соціальних 
надзвичайних ситуацій?

7. Які правові основи діяльності поліцейських в умовах правових 
режимів надзвичайного або воєнного стану?

8. Які небезпеки можуть виникати при можливому використанні 
вибухових речовин та пристроїв?

9. Дії поліцейського в разі виявлення вибухових речовин та пристроїв.

Тема 7. Фактори, що впливають на працездатність працівників 
поліції. Заходи безпеки поліцейських при виконанні службових обов’язків 
під час надзвичайних ситуацій

Особливості забезпечення охорони праці в органах та підрозділах КОПУ. 
Основні показники безпечних умов праці в органах та підрозділах КОПУ.

Заходи особистої безпеки працівників НПУ при патрулюванні 
місцевості, перевірки документів у громадян, при затриманні правопорушників 
та доставленні їх до підрозділу НПУ. Заходи особистої безпеки працівників 
НПУ при зупинці ТЗ та його огляду. Заходи особистої безпеки поліцейських 
при проведенні слідчих дій.

Порядок проведення розслідування нещасних випадків, що сталися з 
поліцейськими.

Базові контрольні питання
1. Яка відмінність між поняттями „нещасний випадок”, „професійне 

отруєння” та „професійні захворювання”?
2. Яка відмінність між поняттями „втома”, „перевтома” та „стрес”?
3. Комфортні умови праці на робочому місці поліцейського.
4. Фізіологія праці у різних підрозділах поліції.
5. Мікроклімат виробничого середовища та його значення для 

здоров’я та працездатності людини.
6. Умови праці та фактори, що їх формують.
7. Заходи безпеки в НПУ.
8. Заходи особистої безпеки поліцейського при патрулюванні 

місцевості та перевірки документів у громадян.
9. Заходи особистої безпеки поліцейського при затриманні 

правопорушника та доставленні його до підрозділу НПУ?
10. Які існують заходи особистої безпеки поліцейського при при 

зупинці ТЗ та його огляду?
11. Причини травматизму поліцейських та виникнення професійних 

захворювань під час виконання службових обов’язків.
12. Порядок розслідування та обліку травматизму в підрозділах НПУ.
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2. Професійно-теоретична підготовка
К од

н авч ал ьн ого
м одуля

К од
к ом п етен тн ост і

Н ай м ен ув ан н я  осв ітн іх  к ом п он ен т ів  
(н авч ал ь н и х  п редм ет ів )

К іл ьк ість
годин

П Л Ц  (С)-1

П Л Ц  (С) -1 .1
2.1 . О снови  ад м ін істр ати в н о -ю р и сд и к ц ій н о ї 
д іяльн ост і

48

П Л Ц  (С) -1 .2 2.2. О снови  кр и м ін ал ьн о го  п р ава 36
П Л Ц  (С) -1 .3 2.3. Н ар ко ти ч н і засоб и , п си хотроп н і 

р еч о ви н и  та  їх  ан алоги . О знаки  
н ар ко ти чн о го  с п ’ян ін н я

14

П Л Ц  (С) -1 .4 2.4. О снови  кр и м ін ал ьн о ї п р о ц есу ал ьн о ї 
д іял ьн о ст і

32

П Л Ц  (С) -1 .5 2.5. П р евен ти вн а  (п ро ф іл акти ч н а) 
п о л іц ей ськ а  д іял ьн ість

12

П Л Ц  (С) -1 .7 2.6. Ін ф о р м ац ій н і тех н о л о г ії в п о л іц ей ськ ій  
д іяльн ост і. Б езп ека  р о б о ти  з ін ф о р м ац ією

14

П Л Ц  (С) -1 .6 2.7. О снови  к р и м ін ал істи ки 16
Разом годин: 172

2.1. Типова навчальна програма з предмета
„Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності” ПЛЦ (С) -  1.1

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

Усього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Поняття, зміст та особливості адміністративно- 
юрисдикційної діяльності поліції. 
Адміністративне правопорушення. 
Адміністративна відповідальність

4

2 Повноваження поліції щодо провадження у 
справах про адміністративні правопорушення 4

3 Учасники провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. їх права та 
обов’язки

2

4 Заходи забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення 2

5 Процесуальні документи у справах про 
адміністративні правопорушення 4 2

6 Адміністративні правопорушення в галузі 
охорони здоров’я населення 2

7 Адміністративні правопорушення, що посягають 
на власність 2

8 Адміністративні правопорушення в галузі 
житлових прав громадян, житлово-комунального 
господарства та благоустрою

2

9 Адміністративні правопорушення в галузі 
торгівлі 4 2
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10 Адміністративні правопорушення, що посягають 
на громадський (публічний) порядок та 
громадську безпеку

10 6

11 Адміністративні правопорушення, що посягають 
на встановлений порядок управління 6 4

12 Адміністративні правопорушення, що посягають 
на здійснення народного волевиявлення та 
встановлений порядок його забезпечення

2

13 Адміністративні правопорушення на транспорті, 
в галузі шляхового господарства і зв’язку 2

Проміжний контроль (іспит) 2 2
Усього годин 48 16

Тема 1. Поняття, зміст та особливості адміністративно- 
юрисдикційної діяльності поліції. Адміністративне правопорушення. 
Адміністративна відповідальність

Поняття та основні ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності. 
Адміністративно-юрисдикційна діяльність як важлива складова 
адміністративної діяльності органів та підрозділів НПУ. Поняття 
адміністративного правопорушення та адміністративної відповідальності. 
Склад адміністративного правопорушення та його види.

Поняття, мета та види адміністративних стягнень. Загальні правила 
накладення адміністративного стягнення. Строки накладення 
адміністративного стягнення. Обставини, що виключають адміністративну 
відповідальність. Обставини, що обтяжують та пом’якшують відповідальність. 
Адміністративна відповідальність неповнолітніх, посадових осіб, суддів, 
адвокатів, поліцейських, іноземців та осіб без громадянства. Заходи впливу, що 
застосовуються до неповнолітніх.

Базові контрольні питання
1. Що таке адміністративно-юрисдикційна діяльність НПУ?
2. Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності КОЛУ.
3. Назвіть види адміністративно-юрисдикційної діяльності НПУ.
4. Що таке адміністративне правопорушення?
5. Елементи складу адміністративного правопорушення.
6. Що таке адміністративна відповідальність?
7. Які підстави адміністративної відповідальності?
8. Яка мета адміністративних стягнень?
9. Види адміністративних стягнень.
10. Які адміністративні стягнення застосовуються як основні й 

додаткові?
11. Які обставини виключають адміністративну відповідальність?
12. Які обставини обтяжують та пом’якшують адміністративну 

відповідальність?
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13. Які особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх?
14. Які особливості адміністративної відповідальності

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних 
статутів, за вчинення адміністративних правопорушень?

15. Які особливості адміністративної відповідальності іноземців і осіб 
без громадянства?

16. Назвіть заходи впливу застосовуються до неповнолітніх.

Тема 2. Повноваження поліції щодо провадження у справах про 
адміністративні правопорушення

Повноваження НПУ щодо розгляду справ про адміністративні 
правопорушення і накладення адміністративних стягнень. Повноваження НПУ 
щодо можливості складання протоколів про адміністративні правопорушення. 
Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. Види проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення. Зміст та сутність стадій провадження у справах про 
адміністративні правопорушення.

Докази у справі про адміністративні правопорушення. Обставини, за 
яких провадження в справі про адміністративні правопорушення не може бути 
розпочато, а розпочате підлягає закриттю. Обставини, які звільняють від 
адміністративної відповідальності.

Базові контрольні питання
1. Види проваджень та їх стадії.
2. Вимоги щодо оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення.
3. У якому випадку поліцейський складає протокол про 

адміністративне правопорушення?
4. У якому випадку поліцейський виносить постанову по справі про 

адміністративне правопорушення?
5. Повноваження поліції на стадії адміністративного розслідування.
6. Що таке докази у справі про адміністративне правопорушення?
7. Який орган (посадова особа) оцінює докази відповідно до ст. 252 

КУпАП?
8. За яких обставин провадження у справі про адміністративні 

правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю?
9. Які обставини звільняють від адміністративної відповідальності?
10. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
11. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення.
12. У чому відмінність розгляду справи за місцем вчинення та на місці 

вчинення правопорушення?

Тема 3. Учасники провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. їх права та обов’язки

Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, та їх компетенція. Процесуальний статус особи, яка
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притягається до адміністративної відповідальності, та її права. Процесуальний 
статус інших учасників провадження у справах про адміністративні 
правопорушення (свідок, потерпілий, захисник, експерт, перекладач).

Базові контрольні питання
1. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення?
2. Права особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності.
3. У яких випадках участь особи при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення є обов’язковою?
4. Хто є потерпілим у справах про адміністративні правопорушення?
5. У яких випадках у справах про адміністративні правопорушення 

залучаються законні представники?
6. Хто може бути захисником у справах про адміністративні 

правопорушення?
7. Які документи підтверджують повноваження захисника?
8. Хто призначає експерта у справах про адміністративні 

правопорушення?
9. У яких випадках призначається експертиза у справах про 

адміністративні правопорушення?
10. Хто може бути понятим у справах про адміністративні 

правопорушення?
11. Назвіть випадки, у яких залучаються поняті у справах про 

адміністративні правопорушення.
12. Хто має право оскаржувати постанову у справі про адміністративні 

правопорушення?
13. Як здійснюється відшкодування витрат у зв’язку з явкою до органу, 

який розглядає справу про адміністративне правопорушення?
14. Чим відрізняється статус адвоката від іншого фахівця у галузі

права?

Тема 4. Заходи забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення

Загальна характеристика заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Процесуальний порядок, підстави та 
особливості адміністративного затримання особи. Строки адміністративного 
затримання особи. Процесуальне оформлення адміністративного затримання 
особи. Підстави та процесуальні особливості тимчасового вилучення 
посвідчення водія. Підстави та процесуальні особливості тимчасового 
затримання ТЗ. Підстави та порядок відсторонення осіб від керування ТЗ. 
Підстави та процесуальний порядок огляду водіїв на стан алкогольного, 
наркотичного та іншого сп’яніння. Підстави та процесуальний порядок приводу 
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Процесуальний 
порядок та особливості застосування процедури доставления правопорушника.
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Базові контрольні питання
1. НПА, що регулюють порядок застосування заходів забезпечення 

адміністративного провадження.
2. Яка мета застосування заходів забезпечення провадження в справах 

про адміністративні правопорушення?
3. Яка відмінність заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення від превентивних поліцейських заходів?
4. Правові підстави, порядок та строки доставлення правопорушника.
5. Правові підстави, порядок та строки адміністративного затримання.
6. Процесуальний порядок затримання та забезпечення права на захист 

затриманої особи.
7. Права затриманої особи.
8. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія.
9. Порядок тимчасового затримання ТЗ.
10. На який строк можна затримати ТЗ?
11. Для проведення яких заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення необхідна присутність двох свідків/двох 
понятих?

Тема 5. Процесуальні документи у справах про адміністративні 
правопорушення

Види та зміст процесуальних документів у провадженні у справах про 
адміністративні правопорушення. Процесуальні документи, що фіксують 
фактичні обставини у справах про адміністративні правопорушення. 
Процесуальні документи, які забезпечують провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Матеріали, які додаються до протоколу про 
адміністративне правопорушення.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо визначення переліку та змісту 

процесуальних документів, які складаються під час документування 
адміністративних правопорушень, та вимоги до них.

Базові контрольні питання
1. Якими НПА затверджені процесуальні документи у справах про 

адміністративні правопорушення в органах НПУ?
2. Види процесуальних документів.
3. З яких елементів складається зміст протоколу про адміністративне 

правопорушення?
4. У яких випадках протокол про адміністративне правопорушення не 

складається?
5. Які строки надсилання протоколу органу (посадовій особі), 

уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення?



41

6. Що має зазначити поліцейський у постанові по справі про 
адміністративне правопорушення?

7. Види постанов у справі про адміністративні правопорушення.
8. Який порядок оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення та її перегляд?
9. З якого моменту набуває законної сили постанова про адміністративне 

правопорушення?
10. Які документи складаються за результатами застосування 

превентивних поліцейських заходів?

Тема 6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я 
населення

Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів без мети збуту в невеликих розмірах. Ухилення особи, хворої на 
наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння. 
Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною 
медициною (цілительством). Незаконний посів або незаконне вирощування 
снотворного маку.

Базові контрольні питання
1. Якими НПА регулюється порядок обігу в Україні наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів?
2. Які поліцейські заходи та заходи забезпечення провадження в справах 

про адміністративні правопорушення поліцейський може застосовувати під час 
виявлення та документування правопорушення за ст. 44 КУпАП?

3. У якому випадку особа звільняється від адміністративної відповідальності за 
ст. 44 КУпАП?

4. Які ознаки об’єктивної сторони за ст. 1 Об2 КУпАП?
5. За вирощування якої кількості рослин снотворного маку та конопель 

настає адміністративна відповідальність?

Тема 7. Адміністративні правопорушення, що посягають на 
власність

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 
привласнення чи розтрати. Особливості кваліфікації та розмежування 
адміністративного правопорушення за ст. 51 КУпАП від кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із правом власності.

Базові контрольні питання
1. Як визначити неоподатковуваний мінімум громадян при кваліфікації 

правопорушень?
2. Яке майно не може бути предметом адміністративного 

правопорушення за ст. 51 КУпАП?
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3. За якими ознаками відмежовується адміністративне правопорушення за 
ст. 51 КУпАП від кримінальних правопорушень за ст. 185 та 190 ККУ?

4. Порядок документування дрібного викрадення чужого майна?

Тема 8. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав 
громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою

Нормативно-правове регулювання питань, пов’язаних з 
адміністративними правопорушеннями в галузі житлових прав громадян, 
житлово-комунального господарства та благоустрою. Характеристика правил 
благоустрою населених пунктів. Права та обов’язки громадян у сфері 
благоустрою. Порушення правил тримання собак і котів: характеристика складу 
адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність за 
порушення правил паркування ТЗ та повноваження поліцейського в цій сфері.

Базові контрольні питання
1. Які приміщення заборонено самоправно займати?
2. Чи можна вважати зайняття горища та підвального приміщення 

„самоправним зайняттям жилого приміщення”?
3. Об'єкти благоустрою населених пунктів відповідно до Закону України 

„Про благоустрій населених пунктів”.
4. Які права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених 

пунктів?
5. Повноваження поліцейських щодо розгляду адміністративних 

правопорушень у галузі житлових прав громадян та благоустрою.
6. НПА, що затверджують правила утримання тварин.
7. Правила вигулу тварин.
8. Де та кому заборонено вигулювати собак?
9. За дотримання яких вимог дозволяється транспортування тварин у 

наземному громадському транспорті?
10. Які поліцейські заходи застосовуються для відбиття нападу та 

знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю людей чи 
поліцейського?

Тема 9. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі
Характеристика порушення правил торгівлі і надання послуг 

працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, 
громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю. Характеристика 
порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями 
і тютюновими виробами. Характеристика порушення правил торгівлі на 
ринках. Склад правопорушення „торгівля з рук у невстановлених місцях”. 
Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції. 
Особливості адміністративної відповідальності за порушення порядку 
провадження господарської діяльності.
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Практична робота
Вирішення ситуативних завдань стосовно особливостей кваліфікації 

порушень правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і 
тютюновими виробами, правил торгівлі на ринках, торгівлі з рук у 
невстановлених місцях, інших правопорушень (відповідно до спеціалізації 
поліцейського).

Базові контрольні питання
1. Який дозвільний документ потрібен для здійснення торгівлі?
2. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.
3. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
4. Які продовольчі товари підлягають обов’язковій сертифікації?
5. Правила торгівлі на ринках.
6. Що таке алкогольні напої?
7. Що таке тютюнові вироби?
8. Що таке ліцензія?
9. Який дозвільний документ потрібен для здійснення торгівлі пивом 

(крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і 
тютюновими виробами?

10. У чому полягає об’єктивна сторона адміністративного 
правопорушення „торгівля з рук у невстановлених місцях”?

Тема 10. Адміністративні правопорушення, що посягають на 
громадський (публічний) порядок та громадську безпеку

Характеристика адміністративного правопорушення „дрібне 
хуліганство”. 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 невідведених для цього місцях або з порушенням 
установленого порядку. Склад правопорушення „куріння тютюнових виробів у 
заборонених місцях”. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному 
вигляді. Склад правопорушення „розпивання пива, алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв на виробництві”. Характеристика адміністративного 
правопорушення „виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його 
вироблення”. Порушення вимог законодавчих та інших НПА щодо захисту 
населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в 
населених пунктах і громадських місцях.

Характеристика адміністративного правопорушення „доведення 
неповнолітнього до стану сп’яніння”. Порушення порядку перебування дітей у 
закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах 
громадського харчування. Особливості кваліфікації азартних ігор, ворожіння у 
громадських місцях та заняття проституцією. Характеристика 
адміністративного правопорушення „завідомо неправдивий виклик спеціальних 
служб”. Склад правопорушення „несплата аліментів”. Невиконання батьками
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або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Особливості 
кваліфікації адміністративного правопорушення за вчинення домашнього 
насильства. Булінг: поняття та адміністративна відповідальність.

Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань щодо кваліфікації дрібного 

хуліганства; стрільби 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 невідведених для цього місцях або з порушенням 
установленого порядку; куріння тютюнових виробів у заборонених місцях; 
розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 
законом місцях; участь в організованих без дозволу азартних іграх, ворожіння у 
громадських місцях; порушень вимог законодавчих та інших НПА щодо 
захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в 
населених пунктах і громадських місцях, інших правопорушень (відповідно до 
спеціалізації поліцейського).

Базові контрольні питання
1. Що таке громадське місце?
2. Назвіть об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
3. Назвіть предмет адміністративного правопорушення, передбаченого 

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) КУпАП.

4. У якому НПА передбачені місця, де куріння тютюнових виробів 
заборонено?

5. Назвіть об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 175 і (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) 
КУпАП.

6. Що відноситься до тютюнових виробів?
7. Назвіть предмет адміністративного правопорушення, передбаченого 

ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 
законом місцях або поява в громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

8. Що таке „п’яний вигляд”?
9. Назвіть об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 181і (Заняття проституцією) КУпАП.
10. Назвіть об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 184 (Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від 
виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення 
необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) КУпАП.
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11. Назвіть гранично допустимі рівні шуму, диференційовані залежно від 
призначення приміщення/території та часу доби.

12. Вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів робіт.
13. Винятки щодо діяльності, яка супроводжується шумом.

Тема 11. Адміністративні правопорушення, що посягають на 
встановлений порядок управління

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, 
члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону, військовослужбовця. Постанова Пленуму Верховного Суду України 
від 26 червня 1992 року № 8 „Про застосування судами законодавства, що 
передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та 
власність суддів і працівників правоохоронних органів”. Участь громадян в 
охороні громадського (публічного) порядку і державного кордону. 
Повноваження членів громадських формувань з охорони громадського 
(публічного) порядку і державного кордону. Види громадських формувань з 
охорони громадського (публічного) порядку. Публічні заклики до невиконання 
вимог поліцейського чи посадової особи військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України. Порушення порядку організації і проведення зборів, 
мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Порушення правил адміністративного нагляду. Порушення громадянами 
порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу 
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Порушення громадянами 
строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи 
пневматичної зброї і правил взяття її на облік. Ухилення від реалізації 
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. Порушення 
працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу 
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. Порушення 
працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або 
перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань щодо кваліфікації такого

правопорушення, як злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 
поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського 
(публічного) порядку і державного кордону, військовослужбовця; порушення 
порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 
демонстрацій; публічних закликів до невиконання вимог поліцейського, інших 
правопорушень (відповідно до спеціалізації поліцейського).

Базові контрольні питання
1. У чому проявляється злісна непокора законному розпорядженню 

поліцейського?
2. Які вимоги поліцейського є законними?
3. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського 

(публічного) порядку.
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4. Яка об’єктивна сторона злісної непокори законному розпорядженню 
або вимозі поліцейського?

5. Що слід розуміти під публічними закликами?
6. НПА, що регулюють засади організації та діяльності громадських 

формувань.
7. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського 

(публічного) порядку.
8. Права громадських формувань з охорони громадського (публічного) 

порядку.
9. Які умови та порядок застосування заходів фізичного впливу і 

спеціальних засобів членами громадських формувань?
10. Порядок та строк реєстрації (перереєстрації) нагородної, 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік.
11. У чому полягає ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів?
12. Яка об’єктивна сторона адміністративного правопорушення за 

порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку 
продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів?

Тема 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на 
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його 
забезпечення

Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в 
день здійснення народного волевиявлення. Здійснення передвиборної агітації 
особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом. Проведення 
передвиборної агітації поза строками, встановленими законом. Проведення 
передвиборної агітації в місцях, заборонених законом. Здійснення
передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або 
законам України. Інше порушення встановлених законом обмежень щодо 
ведення передвиборної агітації.

Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів
передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила 
друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Порушення 
порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або 
розміщення їх у заборонених законом місцях.

Базові контрольні питання
1. Порядок охорони виборної документації.
2. Схарактеризуйте порядок супроводження виборної документації.
3. Порядок виявлення та документування порушень законодавства про 

вибори.
4. Основні завдання поліції під час здійснення народного волевиявлення.
5. Кому забороняється брати участь у передвиборній агітації?
6. У яких місцях забороняється проведення передвиборної агітації?
7. Які дії забороняються під час проведення виборної агітації?
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8. Які передвиборні матеріали забороняється виготовляти та
розповсюджувати?

9. Де забороняється розміщення агітаційних матеріалів?

Тема 13. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі 
шляхового господарства і зв’язку

Порушення водієм правил керування ТЗ, правил користування ременями 
безпеки або мотошоломами. Перевищення встановлених обмежень швидкості 
руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення 
інших Правил дорожнього руху.

Керування ТЗ особою, яка не має відповідних документів на право 
керування таким ТЗ або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої 
встановлено тимчасове обмеження у праві керування ТЗ. Керування ТЗ 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.

Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань щодо кваліфікації та оформлення 

матеріалів за окремі адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 
дорожнього руху, на транспорт, у галузі шляхового господарства і зв’язку.

Базові контрольні питання
1. За наявності яких технічних несправностей забороняється 

експлуатація ТЗ згідно із законодавством?
2. Що таке обгін?
3. Що таке безпечна дистанція?
4. Які документи на вимогу поліцейського повинен пред’явити водій

МТЗ?
5. Ознаки алкогольного сп’яніння.
6. Ознаки наркотичного сп’яніння.
7. Який документ складається за результатами огляду стану 

алкогольного сп’яніння на місці?
8. Права водіїв МТЗ.
9. Обов’язки водіїв МТЗ.
10. Які є обмеження щодо швидкості руху ТЗ?
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2.2. Типова навчальна програма з предмета
„Основи кримінального права” Н І [Ц (С )-1.2.

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Загальна характеристика Кримінального кодексу 
України. Поняття злочину та стадії його 
вчинення. Склад злочину

4

2 Співучасть у злочині. Множинність злочинів 2
3 Обставини, що виключають злочинність діяння. 

Покарання та його види 2

4 Злочини проти життя та здоров’я особи. 
Злочини на ґрунті ненависті 4

5 Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості 2

6 Злочини у сфері торгівлі людьми 2
7 Злочини проти власності 4 2
8 Злочини проти громадської безпеки, 

громадського (публічного) порядку та 
моральності

4 2

9 Злочини проти безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспорту 2 2

10 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів

2 2

11 Злочини проти працівників правоохоронних 
органів 2

12 Злочини у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг

2

13 Злочини у сфері господарської діяльності 2
Проміжний контроль (іспит) 2 2

Усього годин 36 10

Тема 1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 
Поняття злочину та стадії його вчинення. Склад злочину

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Загальна 
характеристика Кримінального кодексу України. Поняття й ознаки злочину. 
Вцди злочинів: за ступенем суспільної небезпеки, за особливостями конструкції 
об’єктивної сторони, за способом опису ознак у злочині, за формою вини. Склад 
злочину: поняття, ознаки та види. Стадії вчинення злочину. Незакінчений злочин 
(готування до злочину, закінчений та незакінчений замах на злочин). Добровільна 
відмова при незакінченому злочині.
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Базові контрольні питання
1. Поняття кримінальної відповідальності.
2. Структура Кримінального кодексу України.
3. Завдання кримінального права України.
4. У чому полягає суспільна небезпечність злочину?
5. У чому полягає протиправність діяння?
6. У чому полягає відмінність між злочином та іншими 

правопорушеннями?
7. У чому полягає суть малозначності діяння?
8. У яких випадках настає кримінальна відповідальність за готування 

до злочину?
9. У чому відмінність об’єктивної від суб’єктивної сторони?
10. У чому відмінність знаряддя від засобів вчинення злочину?
11. Як між собою співвідносяться предмет та об’єкт злочину?
12. Види вини згідно з ККУ.
13. У чому різниця злочинної недбалості та злочинної

самовпевненості?
14. Які спільні риси прямого та непрямого умислу?
15. З якого віку особа підлягає кримінальній відповідальності?
16. Чим відрізняється закінчений замах від незакінченого?
17. Чим відрізняється прямий від непрямого умислу?

Тема 2. Співучасть у злочині. Множинність злочинів
Поняття і значення співучасті в злочині та її форми за об’єктивними та 

суб’єктивними ознаками. Види співучасників, їх ролі у вчиненні злочину та 
кримінальна відповідальність. Добровільна відмова співучасників злочину та її 
наслідки.

Множинність злочинів: поняття, види та її значення. Повторність 
злочинів: поняття, ознаки та види. Відмінність між одиничним злочином 
(триваючим, продовжуваним, складним (складеним)) та повторністю. 
Сукупність злочинів, її ознаки та види. Відмежування ідеальної сукупності від 
одиничного злочину.

Рецидив злочину, його ознаки та види рецидиву: загальний та 
спеціальний, простий та складний (багаторазовий); пенітенціарний та рецидив 
тяжких (особливо тяжких) злочинів.

Базові контрольні питання
1. Співучасть у злочині поняття та її загальні характеристики.
2. У чому полягає роль організатора у вчиненні злочину?
3. У чому полягає роль виконавця у вчиненні злочину?
4. Відмінність підбурювача та пособника у вчиненні злочину.
5. Як кваліфікуються дії співучасників у вчиненні злочину, в 

залежності від відведених їм ролей?
6. Які наслідки для особи має добровільна відмова при незакінченому 

злочині?
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7. Множинність злочинів поняття та її види.
8. Як відрізнити триваючий злочин від повторного?
9. Як співвідносяться продовжуваний з повторним злочином?
10. Які ознаки характеризують повторність злочинів та її' види?
11. Ознаки сукупності злочинів та її види.
12. Рецидив злочинів та його види.
13. У чому полягає відмінність між повторністю, сукупністю та 

рецидивом злочинів?

Тема 3. Обставини, що виключають злочинність діяння. Покарання 
та його види

Обставини, що виключають злочинність діяння. Поняття необхідної 
оборони й умови її правомірності (ст. 36 ККУ). Затримання особи, що вчинила 
злочин. Підстави, ознаки й умови правомірного затримання злочинця та 
заподіяння йому шкоди (ст. 38 ККУ). Поняття крайньої необхідності, її ознаки та 
підстави виникнення (ст. 39 ККУ). Фізичний або психічний примус як обставина, 
що виключає злочинність діяння (ст. 40 ККУ). Поняття покарання за вчинення 
злочину та його мета. Система і види кримінальних покарань. Особливості 
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Базові контрольні питання
1. Які існують обставини, передбачені ККУ, що виключають

злочинність діяння?
2. За наявності яких підстав та ознак необхідна оборона буде

правомірною?
3. Що може вважатися перевищенням меж необхідної оборони?
4. У якому разі затримання злочинця буде мати підстави та ознаки 

правомірності?
5. Що таке крайня необхідність? Які її ознаки?
6. У чому полягає відмінність між необхідною обороною та крайньою 

необхідністю?
7. За наявності яких обставин застосування фізичного впливу,

спеціальних засобів та вогнепальної зброї поліцейським буде правомірним 
(за умови затримання злочинця)?

8. Що таке покарання?
9. За яких умов можуть застосовуватися заходи виховного характеру 

щодо неповнолітніх?
10. У чому полягає відмінність між необхідною обороною та крайньою 

необхідністю?
11. Які варто виділити умови правомірності застосування фізичного 

впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї поліцейськими при 
затриманні злочинця?
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Тема 4. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини на ґрунті 
ненависті

Кримінально-правова характеристика та види умисного вбивства (ст.ст. 
115-119, 120, 129 ККУ). Кримінально-правова характеристика та види тілесних 
ушкоджень (ст.ст. 121-125, 128 ККУ). Кримінально-правова характеристика 
домашнього насильства (ст. 126і ККУ). Побої і мордування (ст. 126 ККУ). 
Катування (ст. 127 ККУ).

Залишення в небезпеці (ст. 135 ККУ). Ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 ККУ). Кваліфікація 
злочинів, вчинених проти життя та здоров’я особи. Розмежування тяжкого 
тілесного ушкодження, що спричинило смерть особи (частина 2 ст. 121 ККУ) 
від умисного вбивства (частина 1 ст. 115 ККУ).

Злочини на ґрунті ненависті. Поняття та види злочинів на ґрунті расової, 
національної чи релігійної ворожнечі.

Вчинення злочинів на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі 
чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності як обставини, яка його 
обтяжує.

Базові контрольні питання
1. Визначення умисного вбивства за ККУ.
2. Що є початковим і кінцевим моментами життя людини та як ці 

моменти впливають на кваліфікацію вбивства?
3. У чому полягає відмінність між вбивством та заподіянням тяжкого 

тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого?
4. Що таке тілесні ушкодження та їх види?
5. Якими НПА керуються при встановленні ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень?
6. За якими ознаками вчинене кваліфікується як умисне тяжке тілесне 

ушкодження?
7. У чому різниця між поняттями „залишення в небезпеці” та „ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані”?
8. У чому відмінність між побоями, мордуванням і катуванням від тілесних 

ушкоджень?
9. Чи виникає повторність/рецидив у разі, якщо особа має судимість за 

вчинення умисного вбивства та вчиняє вбивство через необережність?
10. У чому відмінність умисного середньої тяжкості тілесного 

ушкодження та умисного легкого тілесного ушкодження?

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
Кримінально-правова характеристика зґвалтування (ст. 152 ККУ). 

Кримінально-правова характеристика сексуального насильства (ст. 153 ККУ). 
Кримінально-правова характеристика примушування до вступу в статевий 
зв'язок (ст. 154 ККУ). Кримінально-правова характеристика статевих зносин з 
особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ст. 155 ККУ). Кримінально- 
правова характеристика розбещення неповнолітніх (ст. 156 ККУ).
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Базові контрольні питання
1. У чому полягає об’єктивна сторона зґвалтування? Способи 

вчинення зґвалтування.
2. Відмінність зґвалтування від насильницького задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом.
3. Яких осіб слід вважати близькими родичами або членами сім’ї, 

передбачених складами злочинів ст. 155, 156 ККУ (п.1 частини 1 ст.З ККУ)?

Тема 6. Злочини у сфері торгівлі людьми
Міжнародне та національне законодавство щодо протидії торгівлі 

людьми.
Основні принципи протидії торгівлі людьми. Види, форми та етапи 

торгівлі людьми. Виявлення випадків торгівлі людьми, груп ризику 
(потенційних жертв і потерпілих). Кримінально-правова характеристика 
торгівлі людьми (ст. 149 ККУ). Національний механізм взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Робота поліцейського з 
постраждалим від торгівлі людьми. Взаємодія поліцейського з населенням у 
сфері протидії торгівлі людьми.

Базові контрольні питання
1. Які основні міжнародні документи з питань протидії торгівлі людьми, 

ратифіковані Верховною Радою України, діють у нашій державі?
2. Який підзаконний акт Кабінету Міністрів України встановлює 

Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі?
3. Назвіть форми торгівлі людьми.
4. Які ознаки можуть вказати на наявність/факт виявлення торгівлі 

людьми?
5. Які основні групи ризику щодо торгівлі людьми?
6. Особливості виявлення фактів торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації.
7. Особливості виявлення фактів торгівлі людьми з метою вилучення 

органів людини.
8. Які основні відмінності між об’єктивною стороною злочину, 

передбаченого ст. 149 ККУ та частини 4 ст. 143 ККУ?
9. Загальні засади співпраці поліції та населення для попередження та 

протидії торгівлі людьми.
10. Форми та інструменти співпраці поліції та населення щодо 

попередження та припинення торгівлі людьми.
11. Якими способами здійснюється втягнення особи в торгівлю 

людьми?
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Тема 7. Злочини проти власності
Загальна характеристика злочинів проти власності. Кримінально- 

правова характеристика злочинів проти власності, пов’язаних з викраденням 
чужого майна (ст. ст. 185 -  190 ККУ). Кримінально-правова характеристика 
умисного знищення або пошкодження майна (ст. 194 ККУ). Кримінально- 
правова характеристика придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, 
одержаного злочинним шляхом (ст. 198 ККУ). Відмежування крадіжки, 
грабежу та розбою між собою. Переростання крадіжки в грабіж або розбій 
залежно від характеру насильства та погрози його застосування.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації крадіжки, грабежу, 

розбою, вимагання, шахрайства, інших злочинів (відповідно до спеціалізації 
поліцейського).

Базові контрольні питання
1. Що є об’єктом злочинів проти власності?
2. Що може бути предметом вимагання?
3. Чим грабіж відрізняється від крадіжки?
4. Які обов’язкові ознаки розбою?
5. Відмінності розбою від насильницького грабежу.
6. У чому особливість вимагання та розбою порівняно з іншими 

злочинами проти власності?
7. Яка сума збитків повинна бути завдана потерпілому для кваліфікації 

діяння, як умисного пошкодження чужого майна?
8. Яка різниця у збуті майна, здобутого злочинним шляхом пособником, 

та збуту майна, здобутого злочинним шляхом?
9. Як відмежовується вимагання від насильницького грабежу та розбою?
10. Що таке шахрайство та які способи його вчинення?

Тема 8. Злочини проти громадської безпеки, громадського 
(публічного) порядку та моральності

Кримінально-правова характеристика злочинів, вчинених стійкими 
злочинними об’єднаннями (ст.ст. 255, 257 ККУ). Терористичний акт 
(ст. 258 ККУ). Характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, 
бойових припасів або вибухових речовин (ст. ст. 262, 263, 264 ККУ). 
Хуліганство (ст. 296 ККУ). Наруга над могилою, іншим місцем поховання або 
над тілом померлого (ст. 297 ККУ). Ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних предметів (ст. ЗОЇ ККУ). Втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 ККУ).

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації групового порушення 

громадського (публічного) порядку; хуліганства; незаконного обігу зброї, 
бойових припасів або вибухових речовин, інших злочинів (відповідно до 
спеціалізації поліцейського).
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Базові контрольні питання
1. Види злочинів проти громадського (публічного) порядку та 

моральності.
2. Кваліфікуючі ознаки злочинів у сфері суспільної моралі.
3. Кваліфікуючі ознаки хуліганства.
4. Як необхідно кваліфікувати вчинення хуліганських дій особою, 

відносно якої судимість не знята і не погашена? Чи буде в цьому випадку 
множинність злочинів? Якщо так, то до якого виду відноситься?

5. Як кваліфікувати дії особи, яка в ході вчинення хуліганських дій 
використовувала підготовлений заздалегідь кухонний ніж?

6. Чи буде охоплюватися складом злочину ст. 297 ККУ крадіжка 
металевої огорожі могили на кладовищі та чи потребує додаткової кваліфікації 
за ст. 185 ККУ?

7. У чому проявляється об’єктивна сторона втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність?

8. Чи охоплюється складом злочину ст. 299 ККУ необережний наїзд на 
тварину ТЗ?

9. Назвіть об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. ЗОЇ 
(Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) 
ККУ.

Тема 9. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 ККУ). 
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 
порушення їх експлуатації (ст. 287 ККУ). Порушення правил, норм і стандартів, 
що стосуються убезпечення дорожнього руху (ст. 288 ККУ).

Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ).
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу (ст. 290 ККУ).
Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 ККУ).
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації незаконного 

заволодіння ТЗ; порушень чинних на транспорті правил, інших злочинів 
(відповідно до спеціалізації поліцейського).

Базові контрольні питання
1. Що відносять до злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту?
2. Назвіть кваліфікуючі ознаки злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту.
3 . Які особливості визначення предмета злочину при кваліфікації 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту?
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4. Ознаки ТЗ як предмету злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту.

5. Назвіть об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 
(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

6. Назвіть суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 
(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

7. Назвіть об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 287 
(Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 
порушення їх експлуатації) ККУ.

8. Назвіть суб’єкт злочину, передбаченого ст. 287 (Випуск в 
експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення 
їх експлуатації) ККУ.

9. Що таке незаконне заволодіння транспортним засобом?
10. Хто може бути суб’єктом злочину порушення чинних на транспорті 

правил (ст. 291 КК)?

Тема 10. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів

Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 ККУ). 
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем, (ст. 308 ККУ).

Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 
(ст. 309 ККУ). Посів або вирощування снотворного маку чи конопель 
(ст. 310 ККУ). Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів 
(ст. ст. 315, 316 ККУ).

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 
чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту; схиляння до вживання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів; незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів; організації або утримання місць для незаконного 
вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних
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речовин та їх аналогів, інших злочинів (відповідно до спеціалізації
поліцейського).

Базові контрольні питання
1. Що є предметом злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів й інших злочинів проти 
здоров’я населення?

2. У чому полягає відмінність виробництва наркотиків, психотропних 
речовин та прекурсорів від їх виготовлення?

3. Яке значення має мета вчинення незаконних дій з наркотичними 
засобами та психотропними речовинами?

4. За якими ознаками складу злочину посів або вирощування 
снодійного маку або конопель як злочин відмежовується від адміністративного 
правопорушення?

5. Що таке особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні 
речовини, їх аналоги та прекурсори?

6. У чому особливість місця та обстановки вчинення незаконного 
публічного вживання наркотичних засобів і яке їх значення для кваліфікації 
вчиненого діяння?

Тема 11. Злочини проти працівників правоохоронних органів
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 
формування з охорони громадського (публічного) порядку і державного 
кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (ст. 342 ККУ).

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника 
державної виконавчої служби, приватного виконавця (ст. 343 ККУ).

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу 
(ст. 345 ККУ).

Умисне знищення та пошкодження майна працівника правоохоронного 
органу (ст. 347 ККУ).

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського (публічного) порядку і 
державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ).

Базові контрольні питання
1. Хто такий „працівник правоохоронного органу”?
2. У чому полягає опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського 
формування з охорони громадського (публічного) порядку і державного 
кордону або військовослужбовцю, а також уповноваженій особі Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб?

3. Відмінність „злісної непокори законному розпорядженню або 
вимозі поліцейського” від „опору працівникові правоохоронних органів”.
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4. Хто є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 345 (Погроза або 
насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ?

5. Відмінність „втручання” в діяльність працівника правоохоронного 
органу від „опору”.

6. Кваліфікуючі ознаки погрози або насильства щодо працівника 
правоохоронного органу.

7. У чому подібність та відмінність ознак складів злочинів, 
передбачених частиною 3 ст. 296 ККУ та ст. 342 ККУ?

8. Назвіть об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 347 
(Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного 
органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного 
виконавця) ККУ.

Тема 12. Злочини у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Кримінально-правова характеристика зловживання владою або 
службовим становищем (ст. 364 ККУ). Перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 ККУ). Службове 
підроблення (ст. 366 ККУ). Службова недбалість (ст. 367 ККУ). Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
(ст. 368 ККУ). Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або 
надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).

Базові контрольні питання
1. Розкрийте сутність зловживання владою або службовим становищем.
2. Які ознаки перевищення влади або службових повноважень?
3. У чому відмінність між зловживанням владою або службовим 

становищем та перевищенням влади або службових повноважень?
4. Розкрийте зміст поняття „службова особа”.
5. У чому полягають адміністративно-господарські обов’язки?
6. Що є предметом службових злочинів?
7. Ознаки та сутність неправомірної вигоди як предмету службових 

злочинів?
8. З якого моменту прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ) є закінченим 
злочином?

9. У чому проявляється об’єктивна сторона службової недбалості?
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Тема 13. Злочини у сфері господарської діяльності
Зайняття гральним бізнесом (ст. 2032 ККУ).
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом 

(ст. 213 ККУ).

Базові контрольні питання
1. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності.
2. Які дії включають зайняття гральним бізнесом?
3. Особливості кваліфікації злочину, передбаченого ст. 2032 ККУ .
4. Що виступає предметом злочину порушення порядку здійснення 

операцій з металобрухтом (ст. 213 ККУ)?
5. Що виступає об’єктом злочину, передбаченого ст. 2032 ККУ?
6. Які обставини підлягають встановленню під час кваліфікації 

злочину, передбаченого ст. 213 ККУ?

2.3. Типова навчальна програма з предмета 
„Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори. 

Ознаки наркотичного сп’яніння” ПЛЦ (С) -  1.3.

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Нормативно-правове регулювання у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів

2

2 Основні види наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів. Ідентифікація ознак 
наркотичного сп’яніння

6 1

3 Особливості роботи поліцейського в боротьбі 
з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів

4 1

Проміжний контроль (залік) 2
Усього годин 14 2

Тема 1. Нормативно-правове регулювання у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Порядок виявлення і 
вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів.

Система контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів.
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Повноваження НПУ щодо протидії обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зловживанню ними.

Базові контрольні питання
1. Якими НПА закріплено загальний порядок обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів?
2. Які речовини відносять до наркотичних засобів?
3. Які речовини відносять до психотропних речовин?
4. Які речовини відносять до прекурсорів?
5. Які речовини відносять до аналогів наркотичних засобів та 

психотропних речовин?
6. Чи є обґрунтовано важливим розмір речовини, що відноситься до 

наркотичних засобів у сфері їх обігу?
7. Які заходи вживаються для здійснення контролю у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів?
8. Які наркотичні речовини природнього походження найбільш 

розповсюджені в Україні?
9. Які повноваження та завдання НПУ під час проведення комплексних 

планів-операцій щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів?

Тема 2. Основні види наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів. Ідентифікація ознак наркотичного сп’яніння

Класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів, обіг яких заборонено.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів, порядок його формування.

Ідентифікаційні ознаки наркотичного сп’яніння особи. Ознаки, за якими 
поліцейські можуть виявити осіб, причетних до виготовлення чи вживання 
наркотичних речовин. Ознаки вживання нароктичних засобів та психотропних 
речовин. Відмінність ознак алкогольного сп’яніння від наркотичного. 
Поведінка наркоманів під час абстинентного синдрому.

Практична робота
Виконання ситуативних завдань, спрямованих на ідентифікацію ознак 

наркотичного сп’яніння.

Базові контрольні питання
1. Яка відмінність між ознаками наркотичного та алкогольного 

сп’яніння?
2. Які симптоми вказують на наявність у людини наркотичного 

сп’яніння?
3. Які специфічні ознаки вказують на те, що особа знаходиться у стані 

наркотичного сп’яніння?
4. Що таке абстинентний синдром?
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5. Що може вказувати на виробництво та вживання наркотиків?
6. За якою ознакою класифікуються наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги або прекурсори?

Тема 3. Особливості роботи поліцейського в боротьбі з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів

Форми та методи роботи поліцейського щодо протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
під час охорони громадського (публічного) порядку.

Взаємодія підрозділів НПУ щодо виявлення та документування фактів 
незаконного обігу підконтрольних речовин.

Дії поліцейського під час отримання інформації або виявлення місць 
вживання особами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів під час охорони громадського (публічного) порядку.

Особливості роботи поліцейських з наркозалежними, які у т.ч. є
учасниками програми замісної підтримувальної терапії.

Способи незаконного переміщення окремих видів наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Особливості переміщення 
наркотичних засобів транспортними засобами, в багажу, одязі та на тілі 
людини.

Загальні заходи безпеки при спілкуванні з особами, які, можливо, 
знаходяться в стані наркотичного сп’яніння чи пов’язані із незаконним обігом 
наркотичних речовин. Заходи безпеки при поверхневій перевірці. Дії 
поліцейських у разі виникнення ситуації, внаслідок якої можливе інфікування 
соціально небезпечними хворобами.

Практична робота
Виконання ситуативних завдань щодо визначення алгоритму дій 

поліцейського при виявлені порушень, пов’язаних з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 
підстав та порядку здійснення поверхневої перевірки осіб, які можуть бути 
причетними до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів.

Базові контрольні питання
1. Особливості виявлення розповсюдження наркотичних засобів у 

громадських місцях.
2. Особливості реагування поліції при отриманні інформації про місця 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
(нарколабораторій).

3. Порядок дій поліцейських при виявленні осіб, які публічно вживають 
наркотичні засоби.

4. Які повноваження і порядок дій поліцейських щодо особи, що 
підозрюється у вчиненні злочину у сфері незаконного обігу наркотиків?



61

5. Який порядок дій поліцейського при поверхневій перевірці у салоні 
ТЗ, який може бути використаний для вчинення незаконних дій з наркотичними 
засобами, психотропними речовинами, їх аналогами або прекурсорами?

6. Особливості реагування поліції при отриманні інформації про місця 
вирощування рослин, що містять наркотичні речовини.

7. Правові підстави та порядок проведення поверхневої перевірки осіб, 
можливо причетних до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збуту підконтрольних речовин.

8. Способи незаконого переміщення наркотичних засобів.
9. Способи приховування наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів у ТЗ.
10. Назвіть особливості переміщення наркотичних засобів на тілі та 

одязі людини.
11. Особливості перевірки ТЗ з метою виявлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
12. Особливості роботи поліцейських з наркозалежними, які у т.ч. є 

учасниками програми замісної підтримувальної терапії.
13. Назвіть форми та методи роботи поліцейського щодо протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів під час охорони громадського (публічного) порядку.

2.4. Типова навчальна програма з предмета 
„Основи кримінальної процесуальної діяльності»” ПЛЦ (С) -  1.4.

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Поняття, суть, завдання та стадії 
кримінального провадження 4

2 Учасники кримінального провадження 2
3 Докази і доказування у кримінальному 

провадженні 4 2

4 Заходи забезпечення кримінального 
провадження 2

5 Запобіжні заходи. Затримання особи в 
порядку кримінального процесуального 
законодавства

4 2

6 Загальні положення досудового розслідування 2
7 Провадження слідчих (розшукових) дій 4 2
8 Повідомлення про підозру 2
9 Підготовче провадження і судовий розгляд 2
10 Особливі порядки кримінального 

провадження 2
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11 Взаємодія органів та підрозділів Національної 
поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та 
розслідуванні

2

Проміжний контроль (залік) 2
Усього годин 32 6

Тема 1. Поняття, суть, завдання та стадії кримінального 
провадження

Поняття, суть та значення кримінального процесу. Завдання 
кримінального провадження. Джерела кримінального процесуального права 
України. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та за колом 
осіб.

Стадії кримінального процесу: поняття та їх особливості. Поняття та 
види кримінальних процесуальних актів.

Базові контрольні питання
1. Що таке кримінальне провадження?
2. Які завдання кримінального провадження передбачені КПКУ?
3. Основні джерела кримінального процесуального права.
4. У чому полягає суть дії КПКУ в часі, просторі, за колом осіб?
5. Яка особливість досудового розслідування як стадії кримінального 

провадження?
6. Хто є учасниками стадії судового розгляду?
7. Який термін подачі апеляційної скарги на вирок суду, ухвалу суду та 

ухвалу слідчого судді?
8. У чому полягає відмінність між обвинувальним актом та вироком?
9. Якими кримінальними процесуальними актами закінчується стадія 

досудового розслідування?

Тема 2. Учасники кримінального провадження
Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, сторони 

кримінального провадження. Суд (суддя), слідчий суддя, присяжний як 
суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності. Суб’єкти кримінального 
провадження зі сторони обвинувачення: прокурор, органи досудового 
розслідування, оперативні підрозділи.

Суб’єкти кримінального провадження зі сторони захисту: підозрюваний, 
обвинувачений, виправданий, засуджений, їхні захисники й законні 
представники та їх процесуальне становище.

Потерпілий та його представники у кримінальному провадженні. Інші 
учасники кримінального провадження.
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Базові контрольні питання
1. Які сторони кримінального провадження передбачені КПКУ?
2. Хто відноситься до сторони кримінального провадження з боку 

обвинувачення?
3. Хто відноситься до сторони кримінального провадження з боку 

захисту?
4. У чому відмінність повноважень судді та слідчого судді?
5. У яких випадках кримінальне провадження в суді першої інстанції

здійснюється колегіально судом?
6. Які органи відповідно до КПКУ уповноважені здійснювати досудове 

розслідування?
7. Хто згідно з чинним КПКУ визнається підозрюваним?
8. У яких випадках участь захисника у кримінальному провадженні є 

обов’язковою?
9. У чому полягає відмінність між заявником, потерпілим та цивільним 

позивачем?
10. Хто не може бути допитаний як свідок у кримінальному 

провадженні?
11. У чому полягає відмінність між спеціалістом та експертом у 

кримінальному провадженні?

Тема 3. Докази і доказування у кримінальному провадженні
Поняття доказів, належність та допустимість доказів.
Джерела доказів: показання, речові докази, документи, висновок 

експерта.
Процес доказування: збирання, перевірка та оцінка доказів.
Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо збирання, перевірки та оцінки 

доказів.
Базові контрольні питання

1. Які докази визнаються допустимими?
2. Процесуальні джерела доказів.
3. Що відноситься до документів як процесуального джерела доказів?
4. У чому полягає сутність процесу доказування у кримінальному 

провадженні?
5. У чому відмінність між перевіркою та оцінкою доказів?
6. Які обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні?
7. У чому відмінність між показаннями підозрюваного (обвинуваченого) 

та свідка?
8. Що відноситься до речових доказів?
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Тема 4. Заходи забезпечення кримінального провадження
Поняття, значення і мета заходів забезпечення кримінального 

провадження.
Підстави та правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.
Види заходів забезпечення кримінального провадження.

Базові контрольні питання
1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачені 

КПКУ?
2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.
3. У чому полягає суть приводу в порядку кримінального процесуального 

законодавства?
4. До кого із суб’єктів кримінального провадження може бути 

застосовано привід?
5. До якої категорії осіб та за які порушення може бути застосоване 

грошове стягнення як захід забезпечення кримінального провадження?
6. Підстави для застосування відсторонення від посади як захід 

забезпечення кримінального провадження.
7. Яке майно може бути тимчасово вилучене в порядку кримінального 

процесуального законодавства?
8. Під час проведення яких слідчих (розшукових) дій найчастіше 

відбувається тимчасове вилучення майна?
9. Який термін подачі до суду клопотання про арешт майна після його 

тимчасового вилучення?
10. У який строк судом має бути розглянуте клопотання про обмеження в 

користуванні спеціальним правом?
11. Який термін дії ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та 

документів?
12. До яких речей і документів заборонено доступ у порядку, 

визначеному КПКУ?

Тема 5. Запобіжні заходи. Затримання особи в порядку 
кримінального процесуального законодавства

Поняття та види запобіжних заходів. Мета, підстави застосування 
запобіжних заходів. Порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів. 
Поняття, мета і підстави затримання особи в порядку кримінального 
процесуального законодавства. Момент затримання. Порядок доставлення 
затриманої особи до органу досудового розслідування.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо алгоритму дій поліцейського: у 

разі виявлення особи, відносно якої винесено ухвалу слідчого судді, суду про 
затримання з метою приводу; при затриманні особи, що вчинила або здійснює
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замах на вчинення кримінального правопорушення, безпосередньо після 
вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного 
переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Базові контрольні питання
1. Запобіжні заходи: поняття, види.
2. Якою є мета застосування запобіжних заходів?
3. Підстави застосування запобіжних заходів.
4. У чому полягає суть особистого зобов’язання як запобіжного заходу?
5. У чому відмінність запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

від домашнього арешту?
6. На який строк обирається запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою?
7. У чому відмінність запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання від особистої поруки?
8. Хто може бути поручителем під час застосування запобіжного заходу у 

вигляді особистої поруки?
9. До кого застосовується запобіжний захід у вигляді домашнього 

арешту?
10. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?
11. Які права підозрюваного або обвинуваченого зобов’язаний роз’яснити 

слідчий суддя або суд при розгляді клопотання про обрання запобіжного 
заходу?

12. У яких випадках затримання правомірне без ухвали слідчого судді або
суду?

13. У який строк затримана на підставі ухвали слідчого судді або суду 
особа має бути доставлена до слідчого судді або суду?

14. З якого моменту особа є затриманою?

Тема 6. Загальні положення досудового розслідування
Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
Дізнання і досудове слідство як форми досудового розслідування.
Початок та місце проведення досудового розслідування.
Строки досудового розслідування (дізнання і досудового слідства).
Закінчення досудового розслідування.

Базові контрольні питання
1. З якого моменту починається досудове розслідування?
2. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до 

ЄРДР?
3. У чому відмінність дізнання від досудового слідства?
4. Які строки досудового розслідування?
5. Який строк проведення дізнання?
6. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити під час дізнання?
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7. Які запобіжні заходи не можуть бути застосовані до особи під час 
проведення дізнання?

8. Форми закінчення досудового розслідування.

Тема 7. Провадження слідчих (розшукових) дій
Поняття, види слідчих (розшукових) дій.
Загальні процесуальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
Порядок та особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, види, підстави проведення.
Загальні положення Закону України „Про оперативно-розшукову 

діяльність”.
Фіксація ходу і результатів проведення слідчих (розшукових) дій.
Практична робота
Розв’язання практичних завдань: складання рапорту та/або відібрання 

пояснень від учасників події про обставини кримінального правопорушення, 
проведення огляду місця події (ст. 237 КПКУ) та порядок залучення до нього 
понятих та інших учасників.

Базові контрольні питання
1. Слідчі (розшукові) дії: поняття, види.
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
3. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за обов’язковою участю 

понятих?
4. У чому відмінність освідування особи від пред’явлення особи для 

впізнання?
5. Скільки часу максимально на добу може тривати допит свідка?
6. З якою метою проводиться обшук?
7. Який термін дії ухвали слідчого судді або суду на проведення обшуку?
8. Які підстави проведення одночасного допиту двох або більше раніше 

допитаних осіб?
9. Назвіть обов’язкові випадки проведення експертиз.
10. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
11. Хто уповноважений проводити негласні слідчі (розшукові) дії?
12. У яких випадках дозволяється проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді?
13. Яким чином фіксується хід і результати проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій?
14. У яких формах здійснюється контроль за вчиненням злочину?
15. Хто уповноважений приймати рішення про контроль за вчиненням 

злочину?
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Тема 8. Повідомлення про підозру
Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки 

повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. 
Вручення письмового повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх 
роз’яснення.

Базові контрольні питання
1. У яких випадках здійснюється повідомлення про підозру?
2. З якого моменту особа набуває статусу підозрюваного?
3. Протягом якого часу має бути вручено повідомлення про підозру?
4. Хто уповноважений складати повідомлення про підозру?
5. Якого статусу набуває особа після повідомлення про підозру?
6. Які відомості має в собі містити письмове повідомлення про підозру?
7. Права підозрюваного.

Тема 9. Підготовче провадження і судовий розгляд
Поняття, сутність і значення підготовчого судового провадження. 
Порядок, строки та прийняті рішення за результатами підготовчого 

судового провадження.
Загальні положення судового розгляду.
Процедура судового розгляду.
Судові рішення у кримінальному провадженні та їх види.

Базові контрольні питання
1. У чому полягає сутність підготовчого судового провадження?
2. Строки підготовчого судового провадження.
3. Які питання з’ясовуються суддею при підготовчому судовому 

провадженні?
4. Які рішення приймаються за результатами підготовчого судового 

провадження?
5. Судовий розгляд: сутність, види, етапи.
6. Види судових рішень.
7. Які питання вирішуються судом при постановленні вироку?
8. З яких частин складається ухвала?
9. З яких частин складається вирок?

Тема 10. Особливі порядки кримінального провадження
Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх зміст та 

порядок укладання.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, його 

початок та наслідки відмови потерпілого від обвинувачення у цьому 
провадженні.

Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.
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Базові контрольні питання
1. Які існують види угод у кримінальному процесі?
2. У чому полягає зміст угоди про примирення?
3. У чому полягає зміст угоди про визнання винуватості?
4. Які особливості порядку судового провадження на підставі угоди?
5. Наслідки укладення та затвердження угоди.
6. Які обставини підлягають встановленню у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх?
7. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
8. На підставі чого може бути розпочате кримінальне провадження у 

формі приватного обвинувачення?
9. Яким наслідком є відмова потерпілого від обвинувачення у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення?

Тема 11. Взаємодія органів та підрозділів Національної поліції 
України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 
розслідуванні

Організація взаємодії підрозділів НПУ при надходженні до підрозділу 
поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та порядок 
реагування на них.

Створення та організація роботи СОГ для досудового розслідування 
кримінальних правопорушень.

Виконання працівниками оперативного підрозділу доручень слідчих про 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Участь інших підрозділів НПУ у виявленні, розкритті та розслідуванні 
кримінальних правопорушень.

Базові контрольні питання
1. Які основні принципи взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами і підрозділами НПУ?
2. У чому полягає суть ініціативного рапорту поліцейського?
3. Хто є відповідальними за організацію своєчасного направлення на 

місце події СОГ?
4. Що включають у себе першочергові заходи та невідкладні слідчі 

(розшукові) дії при надходженні заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення?

5. Для розслідування яких кримінальних правопорушень створюються
СОГ?

6. Хто є керівником СОГ?
7. На підставі якого документа працівники оперативних підрозділів 

уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії?
8. Чиїми повноваженнями користується працівник оперативного 

підрозділу під час виконання доручення слідчого?
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9. Роль поліцейських у виявленні та розкритті кримінальних 
правопорушень.

2.5. Типова навчальна програма з предмета 
„Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність”* ПЛЦ (С) -  1.5.

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Завдання профілактики, види, принципи та 
функції превентивної (профілактичної) 
поліцейської діяльності. Правове регулювання 
організації превентивної поліцейської діяльності

2

2 Превентивна (профілактична) діяльність 
поліцейського та її види

2

3 Заходи щодо профілактики адміністративних та 
кримінальних правопорушень серед дітей 2

4 Попередження і припинення правопорушень 
працівниками підрозділів поліції 2

5 Особливості здійснення превентивної 
(профілактичної) діяльності поліцейського 2 2

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 12 4

Тема 1. Завдання профілактики, види, принципи та функції 
превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності. Правове 
регулювання організації превентивної поліцейської діяльності

Завдання профілактики, принципи та функції превентивної 
(профілактичної) поліцейської діяльності. Правове регулювання організації 
превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності. Основні криміногенні 
чинники, які потребують профілактичного впливу.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Якими НПА регулюється превентивна (профілактична) діяльність

НПУ?
2. Завдання превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності.
3. Принципи превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності.
4. Чи передбачають превентивні поліцейські заходи у встановлених 

законом випадках застосування певних обмежень прав і свобод людини?
5. Які криміногенні чинники впливають на вчинення особами 

адміністративних та кримінальних правопорушень?
6. Які превентивні заходи вживаються поліцією при проведенні 

профілактичної роботи відносно осіб, які вживають наркотичні засоби, 
психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори?
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7. Який порядок застосування превентивних поліцейських заходів у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху?

8. Як здійснюється превентивна робота поліції у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку?

Тема 2. Превентивна (профілактична) діяльність поліцейського та
її види

Види превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності. Поняття, 
сутність та зміст загальної та індивідуальної превентивної (профілактичної) 
поліцейської діяльності. Особливості здійснення загальної та індивідуальної 
превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Види превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності.
2. Що належить до загальної профілактики правопорушень?
3. Що собою представляє профілактична перевірка?
4. Відносно яких категорій осіб здійснюються заходи індивідуальної 

превентивної роботи?
5. Методи індивідуальної профілактичної діяльності поліції.
6. У чому полягає профілактична допомога?

Тема 3. Заходи щодо профілактики адміністративних та
кримінальних правопорушень серед дітей

Фактори, що впливають на рівень правопорушень серед дітей. Діти так 
званої „групи ризику”. Загальна та індивідуальна превентивна (профілактична) 
поліцейська діяльність серед дітей. Ведення профілактичного обліку дітей 
підрозділами поліції.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Визначення правового статусу „дитина”.
2. Якими НПА регулюється діяльність поліції щодо профілактики 

адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей?
3. Які заходи загальної профілактики адміністративних та

кримінальних правопорушень дітей?
4. Чи має право поліцейський доставити дитину до органу поліції?
5. Порядок проведення поліцейським опитування неповнолітнього.
6. З якими органами, установами та особами мають співпрацювати 

працівники підрозділів поліції щодо проведення превентивної (профілактичної) 
роботи з дітьми і підлітками?

7. Які діти відносяться до „групи ризику”?
8. Які категорії дітей підлягають взяттю на профілактичний облік?
9. Які заходи здійснюються щодо встановлення місцезнаходження 

дитини, яка безвісти зникла?



71

Тема 4. Попередження і припинення правопорушень працівниками 
• • • • підрозділів П О Л ІЦ ІЇ

Запобігання вчиненню правопорушень працівниками структурних 
підрозділів НПУ.

Методи встановлення поліцейськими довірчих відносин з громадянами з 
метою отримання інформації, яка сприяє попередженню правопорушень, 
виявленню осіб, схильних до їх вчинення.

Превентивна робота поліції у сфері дозвільної системи: попередження і 
припинення правопорушень.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Методи встановлення довірливих відносин поліцейських з 

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

2. Визначте віковий ценз набуття права власності громадянами на 
відповідні види зброї.

3. Порядок видачі дозволів на придбання зброї і боєприпасів.
4. Правові підстави та вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної 

системи і власників мисливської зброї.
5. Порядок приймання, обліку, знищення та реалізації вилученої, 

добровільно зданої чи знайденої зброї.
6. Повноваження НПУ у сфері дозвільної системи.
7. Як відбувається перевірка дотримання дозвільних правил 

фізичними особами?

Тема 5. Особливості здійснення превентивної (профілактичної) 
діяльності поліцейського

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо визначення форм і методів 

проведення превентивних (профілактичних) заходів при попередженні, 
виявленні та припиненні правопорушень, вчинених дітьми, правопорушень у 
сферах дозвільної системи, забезпечення безпеки дорожнього руху, публічної 
безпеки і порядку.

2.6. Типова навчальна програма з предмета 
„Інформаційні технології в поліцейській діяльності. 

Безпека роботи з інформацією»” ПЛЦ (С)-1.6

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Нормативно-правове регулювання у сфері 
інформаційних відносин. Система 
інформаційного забезпечення НПУ

2



72

2 Безпека роботи з інформацією 2
о5 Порядок реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події та 
оперативного інформування в органах 
(підрозділах) Національної поліції України. 
Система „ЦУНАМІ”

4 2

4 Робота поліцейських з інформаційними та 
інформаційно-пошуковими системами. 
Основи інформаційно-аналітичного пошуку

4 2

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 14 6

Тема 1. Нормативно-правове регулювання у сфері інформаційних 
відносин. Система інформаційного забезпечення НПУ

Інформаційне законодавство України: структура та зміст. Нормативно- 
правове регулювання у сфері інформаційних відносин у поліцейській 
діяльності.

Інформація. Види інформації. Інформація про фізичну особу. Доступ до 
інформації. Інформація з обмеженим доступом. Публічна інформація. Публічна 
інформація з обмеженим доступом. Службова інформація. Особливості роботи 
зі службовою інформацією. Правові відносини, пов’язані із захистом й 
обробкою персональних даних. Загальні вимоги до обробки персональних 
даних. Особливі вимоги до обробки персональних даних. Накопичення та 
зберігання персональних даних. Поширення персональних даних. Порядок 
доступу до персональних даних. Захист персональних даних у діяльності НПУ. 
Інформаційний портал НПУ. Інформаційні підсистеми.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Що таке інформація?
2. Види інформації.
3. Яка інформація відноситься до службової?
4. Яка інформація відноситься до персональних даних?
5. Принципи побудови та склад системи інформаційного забезпечення

НПУ.
6. Які НПА регулюють відносини в інформаційній сфері?
7. Основні завдання та призначення системи ІПНП?
8. Структура системи ІПНП.
9. Інформаційно-пошукові системи, що використовуються в НПУ.

Тема 2. Безпека роботи з інформацією
Основні загрози при роботі з інформацією. Підходи до захисту 

інформації у випадку можливої втрати носія інформації. Сутність та 
класифікація методів захисту інформації в комп’ютерних системах. Апаратні та
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апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації. Захист інформації 
при роботі з телекомунікаційною мережею загального користування Інтернет та 
в соціальних мережах.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Загрози інформації: сутність, види.
2. Що таке випадкові загрози інформації?
3. Що відноситься до штучних загроз інформації?
4. Назвіть складові інформаційної системи, у яких проводяться заходи 

захисту інформації від несанкціонованого доступу.
5. Поясніть сутність ідентифікації користувача в системі.
6. Які методи захисту інформації використовуються у випадках 

існування випадкових загроз інформації?
7. Що таке незалежна резервна копія?
8. Чи можна використовувати хмарне середовище для збереження 

резервних копій?
9. Які існують методи зламу паролів?
10. Які вимоги до паролів?
11. Що таке криптографічне шифрування?

Тема 3. Порядок реагування на заяви та повідомлення про 
кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного 
інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України. 
Система „ЦУНАМІ”

Порядок приймання і реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події та організація реагування на них. 
Порядок дій нарядів поліції.

Система централізованого управління нарядами поліції. Призначення та 
структура системи централізованого управління нарядами поліції. Порядок 
функціонування системи централізованого управління нарядами поліції при 
зверненні громадян.

Практична робота
Виконання ситуативних завдань щодо алгоритму (порядку) дій нарядів 

поліції, задіяних до реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події при отриманні завдання на 
мобільний логістичний пристрій.

Тема 4. Робота поліцейських з інформаційними та інформаційно- 
пошуковими системами. Основи інформаційно-аналітичного пошуку

Інформаційні підсистеми „Інформаційного порталу Національної 
поліції”. Особливості пошуку інформації в інформаційних підсистемах 
„Інформаційного порталу Національної поліції” за допомогою пошукових 
запитів. Підходи до пошуку інформації при обмежених установчих даних.
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Практична робота
Виконання практичних вправ, ситуативних завдань, спрямованих на 

пошук інформації за наявними „ввідними” даними (відповідно до спеціалізації 
поліцейського).

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Що таке „Інформаційний портал Національної поліції”?

2. Які підсистеми входять до „Інформаційного порталу Національної 
поліції”?

3. Які підстановочні знаки використовуються при створенні 
пошукових запитів у підсистемах „Інформаційного порталу Національної 
поліції*”?

4. Яка інформація міститься у підсистемі „Особа” „Інформаційного 
порталу Національної поліції*”?

5. До яких підсистем „Інформаційного порталу Національної поліції*” 
мають доступ поліцейські згідно з їх функціональними обов’язками?

6. Які додаткові методи пошуку можна використати в разі обмежених
вхідних даних?

2.7. Типова навчальна програма з предмета 
„Основи криміналістики” ПЛЦ (С) -  1.7.

№
з /п

Н а з в а  т е м и

К іл ь к іс т ь  г о д и н

У с ь о г о
У  т .ч . н а  

п р а к т и ч н у  
р о б о т у

1 Система криміналістики. Криміналістичні 
методи та їх класифікація. Криміналістична 
ідентифікація: види, форми, об’єкти та суб’єкти. 
Криміналістична техніка

2

2 Документи, основні види захисту та правила 
поводження з документами. Криміналістичне 
дослідження документів. Види підроблення 
документів та способи їх виявлення

4 2

о5 Криміналістична трасологія. Види та 
характеристика трасологічних слідів. 
Особливості дій поліцейського щодо збереження 
трасологічних слідів

4 2

4 Криміналістичне дослідження вогнепальної* і 
холодної зброї* та слідів їх застосування 2

5 Криміналістична ідентифікація людини за 
ознаками зовнішності 2 2

Проміжний контроль (залік) 2
Усього годин 16 6
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Тема 1. Система криміналістики. Криміналістичні методи та їх 
класифікація. Криміналістична ідентифікація: види, форми, об’єкти та 
суб’єкти. Криміналістична техніка

Предмет, об’єкти і система криміналістики. Функції та завдання 
криміналістики. Криміналістичні методи, прийоми і засоби та їх класифікація. 
Криміналістична ідентифікація: види, форми, об’єкти та суб’єкти. Загальні та 
часткові (окремі) ідентифікаційні ознаки. Загальні положення та класифікація 
криміналістичної техніки.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я

1. Об’єкт криміналістики.
2. Для чого криміналістика вивчає злочинну діяльність?
3. Загальні методи пізнання, що використовуються у криміналістиці.
4. Спеціальні методи криміналістики.
5. Що таке криміналістична ідентифікація?
6. Які вимоги висуваються до об’єктів криміналістичної ідентифікації?
7. Форми відображення у криміналістичній ідентифікації.
8. Форми проведення ідентифікації.
9. Об’єкти криміналістичної ідентифікації.
10. Суб’єкти криміналістичної ідентифікації.
11. Що означають терміни „ознака” та „властивість”?
12. Яка різниця між ідентифікаційним і неідентифікаційним 

дослідженнями?

Тема 2. Документи, основні види захисту та правила поводження з 
документами. Криміналістичне дослідження документів. Види підроблення 
документів та способи їх виявлення

Поняття документа в криміналістиці. Загальні правила поводження з 
документами, що є речовими доказами. Зміст і завдання криміналістичного 
дослідження документів. Види елементів та засобів захисту (технологічний, 
поліграфічний та фізико-хімічний захист, засоби захисту спеціального паперу -  
водяні знаки, захисні волокна, нитки тощо, оптично-змінні зображення: 
голограми, кінограми, спеціальні фарби тощо). Спеціальні способи друку та 
графічні елементи (захисні сітки, мікротексти, кіп-ефект, гільошні візерунки, 
наскрізні елементи тощо). Документи, що посвідчують особу та/або відповідне 
право особи. Документи, що супроводжують ТЗ. Способи підроблення 
документів.

Правові підстави перевірки документів. Види національних посвідчень 
водія. Види свідоцтва про реєстрацію ТЗ. Основні види та елементи захисту 
посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію ТЗ. Міжнародні зразки документів 
на володіння ТЗ та права керування.
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Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо ідентифікації документів з 

ознаками підроблення.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Види елементів та засобів захисту документів.
2. Технологічні засоби захисту спеціального паперу.
3. Поліграфічний захист документів.
4. Що відноситься до оптично-змінних зображень?
5. Паспорт громадянина України: види та характерні ознаки.
6. Які характерні ознаки сучасного закордонного паспорту громадянина 

України з безконтактним електронним носієм?
7. Способи повної та часткової підробки документів.
8. Ознаки підробки документів та методи їх виявлення.
9. Якими НПА регулюється перевірка документів?
10. Які характерні ознаки посвідчень водія?
11. Які характерні ознаки (види та елементи) захисту свідоцтв про 

реєстрацію?
12. Основні елементи захисту, що проявляються при перевірці документів 

збільшувальним приладом та УФ-освітлювача.
13. Які способи друку найбільше застосовують при виготовленні зразків 

посвідчень водія чи свідоцтв про реєстрацію?
14. Який НПА регулює порядок та використання міжнародних зразків 

документів (посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію)?

Тема 3. Криміналістична трасологія. Види та характеристика 
трасологічних слідів. Особливості дій поліцейського щодо збереження 
трасологічних слідів

Криміналістична трасологія. Види та характеристика слідів людини, 
транспортних засобів, знарядь злому й інструментів. Механізм слідоутворення. 
Особливості дій поліцейського щодо збереження трасологічних слідів. Правила 
поводження з предметами та документами, що є речовими доказами. 
Криміналістичне дослідження слідів рук та ніг. Виявлення і фіксація слідів рук 
та ніг.

Практична робота
Виконання ситуативних завдань, спрямованих на формування навичок 

збереження слідової інформації; виконання практичних завдань за допомогою 
засобів і методів криміналістичної фотографії для визначення особливостей 
фотографування місця події та осіб/об’єктів у разі долучення фотографій до 
електронного рапорту.
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Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Види трасологічних слідів, що досліджуються у криміналістиці.
2. Характеристики трасологічних слідів людини.
3. Характеристики трасологічних слідів ТЗ.
4. Метод зіставлення ознак об’єктів.
5. Яку оперативну інформацію можна встановити на місці події за 

слідами рук?
6. Яку оперативну інформацію можна встановити на місці події за 

слідами ніг?
7. Визначте механізм слідоутворення.
8. Методи фіксації і збереження слідової інформації.
9. Засоби і методи криміналістичної фотографії.
10. Повноваження поліцейського при збереженні і фіксації слідової 

інформації.

Тема 4. Криміналістичне дослідження вогнепальної і холодної зброї 
та слідів їх застосування

Класифікація вогнепальної зброї. Об’єкти балістичного дослідження: 
зброя, бойові припаси, вибухові речовини, пристрої, сліди пострілу і вибуху. 
Сліди застосування вогнепальної зброї, механізм їх утворення та збереження 
слідової інформації. Особливості перевірки вогнепальної зброї та її власників 
при складанні електронного рапорту. Характеристика холодної зброї: ударно- 
роздроблювальної; клинкової; замаскованої та комбінованої. Способи 
виявлення, огляду і вилучення холодної зброї, правила збереження слідів її 
застосування.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Класифікація об’єктів балістичного дослідження.
2. Характеристика і класифікація вогнепальної зброї і боєприпасів до

неї?
3. Характеристика слідів дії вогнепальної зброї та їх видів.
4. Механізм утворення слідів застосування вогнепальної зброї.
5. Засоби виявлення, огляду і вилучення холодної зброї.
6. Загальні правила збереження слідової інформації щодо застосування 

об’єктів балістичного дослідження.
7. Повноваження поліцейських при охороні місця події, де було 

застосовано вогнепальну зброю.
8. Особливості ідентифікації зброї при перевірці дозволів у її власників.
9. Засоби фіксації слідової інформації при застосуванні будь-яких 

об’єктів балістичного дослідження.
10. Яка інформація перевіряється щодо зброї та її власників і якими 

засобами?
11. Алгоритм дій поліцейського при виявленні фактів застосування 

вогнепальної і холодної зброї та інших об’єктів балістичного дослідження.
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Тема 5. Криміналістична ідентифікація людини за ознаками 
зовнішності

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо ідентифікації людини за ознаками 

зовнішності; засобів і методів фіксації зовнішніх ознак людини; опису 
зовнішності за методом „словесного портрета”.

Місце події. Алгоритм дій поліцейського при огляді місця події.

3. Професійно-практична підготовка
К о д

н а в ч а л ь н о г о
м о д у л я

К о д  к о м п е т е н т н о с т і
Н а й м е н у в а н н я  о с в іт н іх  к о м п о н е н т ів  

(н а в ч а л ь н и х  п р е д м е т ів )
К іл ь к іс т ь

г о д и н

П Л Ц  ( 0 - 2 П Л Ц  ( О -2 .1 -2 .3
3.1. Ф ізи чн а  п ід го то в к а  (такти ка  
сам озахи сту)

90

плц (о -з П Л Ц  ( С ) -3 .1 -3 .3 3.2. В о гн ева  п ід го то в к а 90
П Л Ц  ( 0 - 4 П Л Ц  ( О - 4 .1 .-4 .8 3.3. Т ак ти чн а  п ід го то в к а 90
П Л Ц  (С ) -4 П Л Ц  ( С ) - 4 .9 .4 .1 0 3.4. Д ії п о л іц ей ськ о го  н а  м ісц і п о д ії 18
П Л Ц  (С) -5 П Л Ц  (О  -  5 .1 .-5 .5 3.5. Д о м ед и ч н а  п ід го то в ка 50

П Л Ц  (С ) -6
П Л Ц  ( О - 6 .1 . - 6 .4 3.6. С трой ови й  ви ш кіл  т а  сл у ж б о ва  

д и сц и п л ін а
20

П Л Ц  (С ) -  7 П Л Ц  ( 0 - 7 . 1 3.7. П р акти ч н е н авч ан н я 46
Р а з о м 404

3.1. Типова навчальна програма з предмета 
„Фізична підготовка (тактика самозахисту)” ПЛЦ (С) -2.1-2.3

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1. Інструктаж. Правові підстави застосування та 
порядок застосування поліцейських заходів 
примусу

2

2. Розвиток рухових навичок, необхідних у 
службовій діяльності й у разі виникнення 
екстремальних ситуацій

4 4

3. Застосування швидкісних і силових 
якостей у службовій діяльності 4 4

4. Оволодіння прийомами самозахисту й 
особистої безпеки, проведення заходів 
фізичного впливу.

8 0 8 0

4.1. Стійки, страхування при падінні вперед, 
назад, на бік 4 4

4.2. Відпрацювання техніки виконання ударів 
руками та ногами, коліном, ліктем 10 10
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4.3. Больові прийоми (важіль руки всередину, 
назовні, вузол ліктьового суглобу, 
дотискання кисті, контроль стискання 
сонних артерій)

10 10

4.4. Захист від нанесення ударів руками та 
ногами (блоки, больові прийоми) 12 12

4.5. Способи затримання одним поліцейським, 
а також у складі наряду 8 8

4.6. Звільнення від захватів та обхватів 
супротивника 10 10

4.7. Захист від атакуючих дій холодною 
зброєю 6 6

4.8. Відпрацювання техніки кидків та захисних 
дій у партері 8 8

4.9. Захист від нанесення ударів палкою 
(підручними предметами) 4 4

4.10. Захисні дії при непрофесійній загрозі 
вогнепальною зброєю 6 6

Проміжний контроль (іспит) 2 2
Усього годин 90 88

Тема 1. Інструктаж. Правові підстави застосування та порядок 
застосування поліцейських заходів примусу

Правові підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 
засобів, вогнепальної зброї. Порядок застосування заходів примусу.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Підстави застосування заходів фізичного впливу.
2. Підстави застосування спеціальних засобів.
3. До яких категорій осіб забороняється застосовувати поліцейські заходи 

примусу?
4. Порядок застосування заходів примусу.

Тема 2. Розвиток рухових навичок, необхідних у службовій діяльності й 
у разі виникнення екстремальних ситуацій

Практична робота
Біг на довгі й короткі відстані, човниковий біг, естафети, рухові та 

спортивні ігри, стрибки на одній та двох ногах, пересування у повному присяді.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Які вправи сприяють розвитку рухових навичок?
2. Умови і порядок виконання нормативів з фізичної підготовки (біг на довгі 

та короткі відстані).
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Тема 3. Застосування швидкісних і силових якостей у службовій
діяльності

Практична робота
Фізичні вправи багатофункціонального спрямування, комплексна силова 

вправа, біг різноманітними способами, пересування у повному присіді, 
стрибками на одній та обох ногах.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Умови і порядок виконання нормативів з фізичної підготовки 

(комплексна силова вправа, підтягування на перекладині, згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи).

2. Вправи, що сприяють розвитку силових якостей.

Тема 4. Оволодіння прийомами самозахисту й особистої безпеки, 
проведення заходів фізичного впливу

4.1. Стійки, страхування при падінні вперед, назад, на бік
Практична робота
Прийоми страхування при падінні вперед, назад, на бік. Стійки: основна, 

фронтальна, бойова, очікування (позиція інтерв’ю). Пересування в стійках, 
напрямок погляду, спостереження за ситуацією. Бойова дистанція.

Тема 4.2. Відпрацювання техніки виконання ударів руками та 
ногами, коліном, ліктем

Практична робота
Удари руками: прямі, бокові, знизу, навідмах, зверху, назад рукою 

(кулаком, ліктем, основою долоні) на місці, із розвороту, ліктем, коліном. 
Комбінації ударів руками. Удари ногами: прямий, півколовий, в сторону.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Вразливі місця на тілі людини.
2. Як наноситься прямий удар кулаком?
3. Як наноситься боковий удар кулаком?
4. Як наноситься удар кулаком навідмах?
5. Як наноситься удар кулаком зверху?
6. Як наноситься удар долонею?
7. Як наноситься удар коліном?
8. Як наноситься прямий удар ногою?
9. Як наноситься півколовий удар ногою?
10. Як наноситься удар ногою в сторону?

Тема 4.3. Больові прийоми (важіль руки всередину, назовні, вузол 
ліктьового суглобу, дотискання кисті, контроль стискання сонних артерій)
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Практична робота
Больові прийоми: загин руки за спину при підході спереду та ззаду, 

важелі руки назовні та всередину, вузол ліктьового суглобу, больовий вплив 
шляхом дотискання кисті, кореня носа, контроль стискання сонних артерій.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Як виконується важіль руки всередину?
2. Як виконується важіль руки назовні?
3. Як виконується загин руки за спину?
4. Як виконується вузол ліктьового суглобу?
5. Як виконується больовий прийом на підколінний суглоб ноги?
6. Як виконується дотискання кореня носа?
7. Як виконується стискання сонних артерій?

Тема 4.4. Захист від нанесення ударів руками та ногами (блоки, 
больові прийоми)

Практична робота
Захист від ударів руками. Підставка долонь, зігнутої руки, передпліччя, 

плеча; відбиви ліворуч, праворуч, уверх, униз, накладки на кулак, плече, 
передпліччя. Рухом тулуба: ухили ліворуч, праворуч, назад; нирки ліворуч, 
праворуч. Пересування: розрив дистанції, відхід ліворуч, праворуч, назад. 
Комбінований захист.

Захист від ударів ногами. Підставкою передпліччя, стегна, гомілки. 
Відбивом передпліччя, гомілкою. Уходом ліворуч, праворуч, назад, кидком. 
Комбінований захист.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Як виконується відбив передпліччям вверх?
2. Як виконується відбив передпліччям збоку?
3. Як виконується підставка передпліччя вверх і вниз?
4. Як виконується накладка?
5. Як виконуються ухили та нирки?
6. Що являє собою комбінований захист?

Тема 4.5. Способи затримання одним поліцейським, а також у складі 
наряду

Практична робота
Затримання „ривком”, „замком”, збоку, ззаду, виконання повалень 

правопорушника важелем руки всередину, загином руки, дотисканням кореня 
носу, вузлом ліктьового суглобу.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Як виконується затримання при підході спереду „ривком”?
2. Як виконується затримання при підході спереду „замком”?
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3. Як виконується затримання при підході спереду „пірнанням”?
4. Як виконується затримання при підході ззаду та збоку?
5. Як проводиться затримання,двома поліцейськими спереду?
6. Як проводиться затримання двома поліцейськими ззаду?

Тема 4.6. Звільнення від захватів та обхватів супротивника
Практична робота
Звільнення від захоплень за руки, ноги, голову, шию, одяг, спеціальні 

засоби, а також обхоплень за тулуб (спереду, ззаду, збоку) за допомогою 
ударної техніки, кидків, больових прийомів, комбінованого захисту.

Звільнення від захоплень і обхоплень з переходом на затримання 
правопорушника.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Що є загальною умовою успішного виконання при звільненні від 

захоплень?
2. У чому полягає різниця між очікуваним та неочікуваним нападом?
3. Як діяти, якщо прийом неефективний?

Тема 4.7. Захист від атакуючих дій холодною зброєю
Практична робота
Удари ножем: зверху, знизу, збоку, навідмах, тичком.
Захист від ударів ножем, обеззброєння та затримання злочинця за допомогою 

контрударів по озброєній кінцівці та уразливим точкам на тілі злочинця.
Захист від ударів ножем, обеззброєння та затримання злочинця з 

використанням кидків, больових та задушливих прийомів, гумового кийка, 
комбінованого захисту.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Як проводиться візуальна оцінка холодної зброї?
2. У чому полягає відмінність між професійним та непрофесійним 

нападом з використанням холодної зброї?
3. Як виконується прийом захисту при ударі ножем прямо (тичком)?
4. Як виконується прийом захисту при ударі ножем навідліг?
5. Як виконується прийом захисту при ударі ножем знизу?
6. Як виконується прийом захисту при ударі ножем зверху?

Тема 4.8. Відпрацювання техніки кидків та захисних дій у партері 
Практична робота
Кидки через стегно, плече. Кидки із захопленням ніг ззаду та спереду. 

Передня і задня підніжки. Комбінаційні дії, що поєднують кидки з переходом 
на больові чи задушливі прийоми.

Захисні дії у партері.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Який фактор впливає на ефективність проведення кидків?
2. Як слід виконувати кидки?
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3. Як виконується передня підніжка?
4. Як виконується задня підніжка?
5. Як виконується кидок через стегно?
6. Як виконується кидок через плече?
7. Як виконуються кидки із захопленням ніг спереду або ззаду?
8. Як проводяться захисні дії в партері (поліцейський знаходиться на 

спині або на животі, правопорушник наносить удари)?

Тема 4.9. Захист від нанесення ударів палкою (підручними 
предметами)

Практична робота
Захист від удару зверху, збоку, навідмах, тичком.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Що відноситься до підручних засобів?
2. Яку роль відіграє дистанція при захисті від ударів палкою?
3. Як виконується захист при ударах палкою навідмах, збоку, зверху та

тичком?

Тема 4.10. Захисні дії при погрозі вогнепальною зброєю
Практична робота
Обеззброєння та затримання порушника при загрозі пістолетом: 

спереду, ззаду, збоку з використанням ударів, больових та задушливих 
прийомів, кидків, захист при спробі заволодіти зброєю.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Як проводиться оцінка готовності вогнепальної зброї?
2. Основні захисні дії при погрозі вогнепальною зброєю.
3. Особливості проведення вибивання та виривання зброї?
4. Як проводиться захист при непрофесійній погрозі вогнепальною 

зброєю спереду та ззаду?
5. Як повинен діяти поліцейський при спробі особи заволодіти 

вогнепальною зброєю (зброя в кобурі або в руках)?
3.2. Типова навчальна програма з предмета 

„Вогнева підготовка’’ ПЛЦ (С) -3.1-3.3

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Матеріальна частина вогнепальної зброї та її 
тактико -  технічних характеристик (ПМ, 
Форт-12, Форт-17, АКС-74У)

8

2 Заходи безпеки під час поводження з 
вогнепальною зброєю; оволодіння знаннями 
правових підстав та порядку її застосування і 
використання

8
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3 Виконання прийомів і дотримання правил 
стрільби з вогнепальної зброї

74 74

3.1 Вправи для стрільби стоячи по нерухомій 
цілі (вправи № 3, 10, 9, 15 КС) 18 18

3.2 Вправи для стрільби з штурмової 
гвинтівки (автомата) по нерухомій мішені 
зі зміною положення (вправи № 28)

4 4

3.3 Вправи для стрільби з пістолета по 
нерухомій мішені зі зміною положення 
(вправи № 6, 14, 21 КС)

14 14

3.4 Вправи для стрільби з пістолета з 
перенесенням вогню (вправи № 13, 16) 10 10

3.5 Вправи для стрільби з пістолета з 
переміщенням (вправи № 12, 25) 10 10

3.7 Вправи для стрільби з пістолета в 
складних умовах (вправи № 17, 18, 21) 14 14

Проміжний контроль (іспит) 4 4
Усього годин 90 74

Тема 1. Матеріальна частина вогнепальної зброї та її тактико- 
технічних характеристик (ПМ, Форт-12, Форт -17 , АКС-74У)

Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики 
вогнепальної зброї, яка знаходиться на озброєнні в НПУ (ПМ, Форт-12, Форт-17, 
АКС-74У). Затримки при стрільбі та способи їх усунення.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики 

ПМ, Форт-12, Форт-17, АКС-74У.
2. Затримки при стрільбі з ПМ та способи їх усунення.
3. Будова патронів ПМ.
4. Затримки при стрільбі з Форт-12, Форт-17 та способи їх усунення.
5. Будова патронів Форт-12, Форт-17.

Тема 2. Заходи безпеки під час поводження з вогнепальною зброєю, 
оволодіння знаннями правових підстав та порядку її застосування і 
використання

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Правила 
поводження з вогнепальною зброєю під час її отримання і здачі в чергову службу 
(чергову частину), виконанні службових обов’язків та проведенні навчально- 
тренувальних стрільб.

Вимоги до застосування та використання вогнепальної зброї. Порядок 
застосування поліцейських заходів примусу.
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Порядок застосування та використання вогнепальної зброї відповідно до 
вимог Закону України „Про Національну поліцію”. Обставини, які виключають 
злочинність діяння. Відпрацювання ситуаційних завдань.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю.
2. Порядок закріплення вогнепальної зброї за поліцейськими.
3. Обов’язки поліцейського, за яким закріплена вогнепальна зброя.
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 стрільб.
6. Порядок застосування поліцейських заходів примусу.
7. Підстави застосування вогнепальної зброї без попередження.
8. Гарантії особистої безпеки озброєного поліцейського.
9. Використання вогнепальної зброї поліцейським.

Тема 3. Виконання прийомів і дотримання правил стрільби з 
вогнепальної зброї

Основні положення Курсу стрільб, приготування до стрільби, формування 
стійки, хвату, прицілювання та обробки спуску, прийоми стрільби в різних 
умовах та положеннях. Стрільба з пістолета по нерухомій цілі в необмежений 
час, стрільба з автомата, стрільба з пістолета зі зміною положень, заміною 
магазину, з-за укриття в обмежений час, з переміщенням, у складних умовах.

Практична робота
Виконання нормативів зі стрільби з вогнепальної зброї.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Підстави та порядок проведення практичних стрільб відповідно до 

Курсу стрільб.
2. Вправи зі стрільби: категорії, спільне і відмінне.
3. Положення для стрільби: сутність та різновиди.
4. Вихідне положення: сутність, різновиди.
5. Дії, які необхідно вчинити стрільцю, щоб привести зброю в 

готовність.
6. Характерні помилки, що найчастіше виникають у стрільців при 

обранні ними положення для стрільби з пістолету. Способи їх усунення.
7. Хват зброї: сутність, різновиди та їх особливості.
8. Характерні помилки, що найчастіше виникають у стрільців при 

обранні ними хвату зброї. Способи їх усунення.
9. Дії, які необхідно вчинити стрільцю при винесенні зброї на лінію 

прицілювання та виконанні прицільного пострілу.
10. Що таке спуск курка?
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11. Характерні помилки, що найчастіше виникають у стрільців при 
натисканні на спусковий гачок. Способи усунення таких помилок.

12. Швидкісна стрільба: сутність, характерні особливості.
13. Особливості виконання пострілу в русі та з перенесенням вогню.
14. Способи переміщення за укриття та характерні особливості ведення 

вогню з-за нього.
15. Особливості виконання пострілу в умовах недостатнього освітлення.
16. Способи заміни магазину: види та різниця між ними.

3.3. Типова навчальна програма з предмета 
„Тактична підготовка” ПЛЦ (С)-4.1-4.8.

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 . Модель та принципи застосування 
поліцейських заходів. Модель 
застосування сили. Тактичні принципи

2

2. Тактика комунікації поліцейського 2 2
3. Контакт прикриття 2 2
4. Основи тактики патрулювання 4 4
5. Тактика дій поліцейського при співпраці з 

суб’єктом 18 18

5.1 Тактика застосування поліцейських 
заходів та проведення поверхневої 
перевірки при співпраці з суб’єктом

10 10

5.2 Тактика зупинення транспортного засобу 
(невідомий ризик) 4 4

5.3 Зовнішній та внутрішній огляд будівлі 4 4
6 Тактика дій поліцейського при пасивному, 

активному та агресивному опорі 
правопорушника

12 12

6.1 Застосування поліцейських заходів 
примусу (спеціальних засобів) 6 6

6.2 Тактика зупинення транспортного засобу 
(середній рівень ризику) 6 6

7. Дії поліцейського під час масових заходів і 
за особливих умов діяльності поліції 2 0

8. Тактика дій поліцейських у разі виявлення 
вибухонебезпечного предмета 2 2

9. Тактика дій поліцейського при загрозі 
життю та здоров’ю 36 34
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9.1 Зовнішній та внутрішній огляд будівлі, 
режим пошуку, а також у ситуаціях, що 
потребують негайного втручання

24 22

9.2 Зупинка транспортного засобу з високим 
рівнем ризику 12 12

10. Тактика евакуації особи (поліцейського) 2 2
11. Тактика дій поліцейського в різних 

ситуаціях службової діяльності. 
Моделювання ситуацій службової 
діяльності

2 2

Проміжний контроль (іспит) 6 6
Усього годин 90 84

Тема 1. Модель та принципи застосування поліцейських заходів. 
Модель застосування сили. Тактичні принципи

Модель застосування сили (МЗС). Рівні опору, види поліцейських заходів
примусу. Сім тактичних принципів. Принцип „4 С”. Оцінка ризиків.

Тема 2. Тактика комунікації поліцейського
Встановлення контакту. Опитування (5 базових питань). Комунікація, 

спрямована на деескалацію. Комунікація з особами різних категорій. Обов’язки 
поліцейського при зверненні до особи.

Практична робота
Відпрацювання ситуаційних завдань щодо встановлення контакту; 

опитування; комунікації, спрямованої на деескалацію та повноту отримання 
інформації.

Тема 3. Контакт та прикриття
Тактика дій поліцейського, який здійснює контакт. Тактика дій 

поліцейського, який здійснює прикриття. Принцип „присутність сили”. 
Розміщення поліцейських відносно особи (групи осіб). Переміщення та 
взаємодія поліцейських під час контакту з особою (групою осіб).

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань, пов’язаних з розташуванням 

поліцейських відносно особи (правопорушника) та переміщення із 
дотриманням принципу „контакт та прикриття”.

Тема 4. Основи тактики патрулювання
Порядок організації та несення служби у складі патруля. Підготовка до 

патрулювання. Тактика дій у ході патрулювання в різних ситуаціях службової 
діяльності.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань, спрямованих на формування 

навичок пішого патрулювання та реагування патрулів на зміни оперативної 
обстановки.
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Тема 5. Тактика дій поліцейського при співпраці з суб’єктом
Тема 5.1. Тактика застосування поліцейських заходів та проведення 

поверхневої перевірки при співпраці з суб’єктом
Поверхнева перевірка та надягання кайданок у різних положеннях. 

Техніка діставання кайданок, їх будова, призначення та хват.
Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо проведення поверхневої 

перевірки та надягання кайданок у різних положеннях.

Тема 5.2. Тактика зупинення транспортного засобу (невідомий ризик)
Підготовка до зупинки транспортного засобу (підстави зупинки). Дії 

поліцейського під час зупинки транспортного засобу. Заходи особистої безпеки.
Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо безпечного підходу до 

транспортного засобу (комунікація, відхід, контакт та прикриття), оцінки 
ситуацій та прийняття рішення при зміні обстановки.

Тема 5.3. Зовнішній та внутрішній огляд будівлі
Складові готовності до зовнішнього та внутрішнього огляду будівлі. 

Підхід до та пересування біля будівель. Огляд вікон та дверей. Вхід до будівлі. 
Відпрацювання кутів та дверних отворів.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо наближення до будівлі, 

пересування біля будівлі, входу та пересування по будівлі.

Тема 6. Тактика дій поліцейського при пасивному, активному та 
агресивному опорі правопорушника

Тема 6.1. Застосування поліцейських заходів примусу (спеціальних 
засобів)

Призначення та види засобів сльозогінної та дратівливої дії. 
Застосування засобів сльозогінної та дратівливої дії і подальше затримання 
правопорушника. Стійки та способи діставання гумового кийка із поясної 
системи. Удари гумовим кийком та подальше затримання правопорушника.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань із застосуванням спеціальних 

засобів (засобів сльозогінної та дратівливої дії, гумового кийка).

Тема 6.2. Тактика зупинення транспортного засобу 
(середній рівень ризику)

Зупинення ТЗ в різних ситуаціях при пасивному, активному чи 
агресивному опорі правопорушника.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо зупинки ТЗ та реагування на 

загрозу з середнім рівнем ризику; взаємодії поліцейських при затриманні;
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примусового усунення від керування ТЗ; посадки затриманого в поліцейський 
автомобіль.

Тема 7. Дії поліцейського під час масових заходів і за особливих умов 
діяльності поліції

Поняття, загальна характеристика та види масових заходів; загальні 
вимоги щодо забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки під 
час проведення масових заходів; поняття про особливі умови в діяльності 
поліції, їх загальна характеристика; загальні вимоги щодо забезпечення 
публічної безпеки і порядку.

Тема 8. Тактика дій поліцейських у разі виявлення 
вибухонебезпечного предмета

Поняття вибуху, види вибухів, вибухові речовини. Небезпечні фактори 
вибуху та захист від них. Тактика дій поліцейського при виявленні 
вибухонебезпечних предметів (вулиця, приміщення). Тактика дій 
поліцейського при загрозі застосування вибухонебезпечних предметів (вулиця, 
приміщення).

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо виявлення вибухового 

пристрою та здійснення заходів з попередження та локалізації вибуху.

Тема 9. Тактика дій поліцейського при загрозі життю та здоров’ю
Тема 9.1. Зовнішній та внутрішній огляд будівлі, режим пошуку, а 

також у ситуаціях, що потребують негайного втручання
Тактика дій під час зовнішнього та внутрішнього огляду будівлі. Тактика 

пересування малих груп. Блокування правопорушника. Відпрацювання кутів та 
дверних отворів. Вхід до приміщення, обшук меблів. Вхід у коридор. 
Пересування по коридорах. Вхід на сходи. Пересування по сходах. Пошук 
озброєної особи, а також особи, яка безпосередньо загрожує життю та здоров’ю 
громадян. Затримання/знешкодження правопорушника.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань з техніки переміщення у складі 

малої групи; пошуку, блокування та затримання озброєного правопорушника в 
будівлі, а також особи, яка безпосередньо загрожує життю та здоров’ю 
громадян.

Тема 9.2. Зупинка транспортного засобу з високим рівнем ризику
Підготовка до зупинки ТЗ. Розташування поліцейських ТЗ після 

переслідування ТЗ з високим рівнем ризику. Обов’язки основного, допоміжних 
і додаткових підрозділів. Затримання правопорушника або правопорушників. 
Огляд зупиненого ТЗ. Тактика дій поліцейських при виявленні небезпечних 
предметів в салоні зупиненого ТЗ. Тактика дій поліцейських при спробі водія 
та/або пасажирів застосувати небезпечні предмети.
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Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань з техніки зупинення транспортного 

засобу одним або двома екіпажами з високим рівнем загрози; подолання 
збройного опору/нападу правопорушника після зупинення транспортного 
засобу.

Тема 10. Тактика евакуації особи (поліцейського)
Рятувальний підрозділ, його обов’язки та дії. Тактика дій поліцейських у 

складі малої групи при евакуації постраждалої особи.
Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань з евакуації пораненого в умовах 

безпосередньої загрози життю.

Тема 11. Тактика дій поліцейського в різних ситуаціях службової 
діяльності. Моделювання ситуацій службової діяльності

Прийняття рішень залежно від дій правопорушника та обрання 
відповідного поліцейського заходу примусу. Оцінка ризиків.

Практична робота
Відпрацювання ситуативних завдань щодо реагування поліцейського на 

загрозу.

3.4.Типова навчальна програма з предмета 
„Дії поліцейського на місці події” ПЛЦ (С) -4.9-4.10

№
з/п Н азв а  тем и

К іл ь к ість  годин

У сь ого
У  т .ч . на  

п р ак ти ч н у  
р оботу

1 Місце події. Правові підстави проведення 
огляду місця події. Взаємодія органів та 
підрозділів Національної поліції на місці 
події

2

2 Алгоритм дій поліцейського на місці події 1 4 14

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 18 16

Тема 1. Місце події. Правові підстави проведення огляду місця події. 
Взаємодія органів та підрозділів Національної поліції на місці події

Правові підстави проведення огляду місця події. Повноваження, права 
та обов’язки учасників огляду. Поняття місця подій та місця злочину. Завдання, 
види, об’єкти та стадії огляду місця події. Заходи щодо забезпечення охорони 
місця події. Забезпечення таємниці слідства та нерозголошення особистих 
даних. Взаємодія органів та підрозділів НПУ під час проведення невідкладних 
слідчих дій на місці події.
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Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Що таке місце події?
2. Чим відрізняється місце виявлення та місце вчинення злочину?
3. Завдання огляду місця події.
4. Стадії проведення огляду місця події.
5. Порядок проведення огляду місця події.
6. Хто є суб’єктом проведення огляду місця події?
7. Особливості взаємодії зі СОГ при огляді місця події.
8. Що категорично заборонено робити на місці події?

Тема 2. Алгоритм дій поліцейського на місці події 
Практична робота
Розв’язання ситуативних завдань на визначення меж місця події; 

побудову алгоритму дії поліцейського дій відповідно до ситуації.

3.5. Типова навчальна програма з предмета 
„Домедична підготовка” ПЛЦ (С) -5.1-5.5

№
з/п

Н азва теми

К ількість
годин

У сього
У  т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Принципи роботи екстреної медичної служби. 
Правила поведінки на місці події 2

2 Загальні поняття про анатомію і фізіологію. 
Підйом і переміщення постраждалих 6 4

3 Огляд постраждалого 8 6
4 Дихання, невідкладні дихальні стани 6 4

5 Серцево-судинна система. Невідкладні 
серцево-судинні стани 6 4

6 Патофізіологія. Шок. Інші невідкладні 
медичні стани 4

7 Травми 12 10

8 Вагітність і пологи. Вікові періоди. 
Документація та звітність 4

Проміжний контроль (іспит) 2 2
Усього годин 50 ЗО

Тема 1. Принципи роботи екстреної медичної служби. Правила 
поведінки на місці події

Юридичні аспекти надання домедичної допомоги. Комунікація. Власна 
безпека та доступ до постраждалого. Комунікація та етика поведінки.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. З чого складається система екстреної медичної допомоги в Україні?
2. Якими НПА регулюється надання домедичної допомоги в Україні?
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3. Які використовуються протоколи надання домедичної допомоги та 
чим вони відрізняються?

4. У чому полягає забезпечення безпеки поліцейського на місці події?
5. У чому полягає етика поведінки поліцейського на місці події?

Тема 2. Загальні поняття про анатомію і фізіологію. Підйом і 
переміщення постраждалих

Анатомія та фізіологія. Невідкладні стани, які загрожують життю 
людини. Методи переміщення постраждалого вручну. Іммобілізація 
постраждалого за допомогою спинальної дошки. Евакуація постраждалого з ТЗ.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Основні невідкладні стани, що загрожують життю людини.
2. Переваги та недоліки методів переміщення постраждалих одним та 

двома рятувальниками.
3. Особливості евакуації постраждалого, який знаходиться у ТЗ.
Практична робота
Відпрацювання практичних сценаріїв щодо переміщення та екстреної 

евакуації постраждалого, іммобілізації постраждалого, евакуації постраждалого 
з транспортного засобу.

Тема 3. Огляд постраждалого
Огляд місця події. Первинний та вторинний огляд постраждалого. Збір 

інформації про постраждалого. Повторний огляд. Відмінності огляду при 
травмі та при нетравматичних невідкладних станах.

Практична робота
Відпрацювання практичних сценаріїв щодо проведення огляду місця 

події та первинного огляду постраждалого, проведення вторинного огляду 
постраждалого.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Особливості та послідовність первинного огляду постраждалого.
2. Особливості та послідовність вторинного огляду постраждалого.
3. Повторний огляд постраждалого: сутність, особливості проведення.

Тема 4. Дихання, невідкладні дихальні стани
Анатомія дихальної системи, дихальні шляхи, прохідність дихальних 

шляхів. Штучна вентиляція легень, дихальне обладнання. Невідкладні стани 
при порушенні дихання.

Практична робота
Відпрацювання практичних сценаріїв щодо забезпечення прохідності 

верхніх дихальних шляхів, застосування рото- і носоглоткових 
повітропроводів, проведення прийому Геймліха, використання маски і мішка 
типу Амбу для штучної вентиляції легень.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. З чого складається та як функціонує дихальна система людини?
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2. Ознаки непрохідності дихальних шляхів на різних рівнях.
3. Показання і правила для застосування назо- та орофарингіальних 

повітроводів.
4. Особливості проведення штучної вентиляції легенів за допомогою 

лицевої маски.
5. Особливості застосування прийому Геймліха для дорослих.
6. Особливості застсоування та виконання прийому Геймліха для 

дітей, вагітних жінок і людей із зайвою вагою.
7. Особливості використання клапанної маски та мішка типу Амбу.

Тема 5. Серцево-судинна система. Невідкладні серцево-судинні стани
Поняття про анатомію і фізіологію серцево-судинної системи. Серцеві 

розлади. Гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт). Серцево-легенева 
реанімація.

Практична робота
Відпрацювання практичних сценаріїв щодо проведення серцево- 

легеневої реанімації, проведення серцево-легеневої реанімації з використанням 
зовнішнього автоматичного дефібрилятора.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. З чого складається та як функціонує серцево-судинна система 

людини?
2. Порядок дій при підозрі на серцевий напад.
3. Порядок проведення серцево-легеневої реанімації при відсутності 

зовнішнього автоматичного дефібрилятора.
4. Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням 

зовнішнього автоматичного дефібрилятора.

Тема 6. Патофізіологія. Шок. Інші невідкладні медичні стани
Метаболізм та його порушення. Класифікація шоку. Вплив шоку на 

організм. Допомога при шоку. Ендокринні розлади. Судомні напади та 
епілепсія. Психічні стани та порушення поведінки. Отруєння.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. У чому полягає роль крові та кисню в метаболізмі організму 

людини?
2. Шок: сутність, види та ознаки.
3. Особливості надання допомоги при підозрі на розвиток шоку в 

постраждалого.
4. Порядок дій при порушенні психічного стану постраждалого на 

місці події.
5. Особливості надання домедичної допомоги при підозрі на отруєння 

невідомою речовиною, газом.
6. Ознаки та допомога при відсутності свідомості з невідомої 

причини.
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Тема 7. Травми
Пошкодження м’яких тканин, кровотеча та методи її зупинки. Травма 

кінцівок. Переломи, вивихи. Іммобілізація. Вплив вибуху на організм людини.
Травма грудної клітки. Травма голови та хребта. Вплив навколишнього 

середовища. Масові травми і сортування.
Практична робота
Відпрацювання практичних сценаріїв щодо надання допомоги 

постраждалим із масивними кровотечами з кінцівок, надання допомоги 
постраждалим з травмами кінцівок, надання допомоги постраждалим з 
травмами голови, надання допомоги постраждалим з травмами грудної клітини, 
надання допомоги постраждалим з травмами хребта, надання допомоги 
постраждалим від факторів навколишнього середовища, надання допомоги 
постраждалим при масовій травмі.

Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. У чому полягає небезпека масивних кровотеч?
2. Ознаки та методи зупинки зовнішньої кровотечі з кінцівок.
3. Ознаки та методи зупинки вузлових кровотеч.
4. Особливості допомоги при гіпо-/гіпертермії залежно від ступеня 

тяжкості.
5. Яка допомога надається при опіках?
6. У чому полягає особливість „керування місцем події при масовій 

травмі”?
7. „Первинне сортування”: сутність та етапність допомоги 

постраждалим.
8. Що таке „вибухова травма” та як впливає вибух на організм 

людини?
9. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі 

на травму голови (черепно-мозкова травма).
10. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі 

на ушкодження шийного відділу хребта.
11. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі 

на ушкодження грудного та поперекового відділу хребта.
12. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі 

на ушкодження тазу.
13. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі 

на перелом кінцівок.

Тема 8. Вагітність і пологи. Вікові періоди. Документація та 
звітність

Періоди вагітності, ведення пологів. Догляд за новонародженими. 
Особливості допомоги дітям. Особливості допомоги літнім людям. Запис 
інформації в карту постраждалого.
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Б а зо в і к о н т р о л ь н і  п и т а н н я
1. Періоди та особливості протікання фізіологічних пологів.
2. Норми основних життєвих показників новонароджених, дітей.
3. Особливості при проведенні серцево-легенової реанімації 

немовлятам, дітям.
4. Вимоги до інформації та порядку заповнення картки 

постраждалого.
5. Порядок передачі постраждалого медичному персоналу.

3.6. Типова навчальна програма з предмета 
„Стройовий вишкіл та службова дисципліна” ПЛЦ (С) -6.1-6.4

№
з/п

Н азва теми

К ількість годин

У сього
У т.ч. на 

практичну  
роботу

1 Основні положення нормативно-правових 
актів з питань службової дисипліни 4

2 Правила носіння однострою 2
3 Прийоми стройового вишколу 12 12

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 20 14

Тема 1. Основні положення нормативно-правових актів з питань 
службової дисипліни

Службова дисципліна. Заохочення поліцейських. Відповідальність 
поліцейських. Організація професійного навчання поліцейських. Понятійний 
апарат. Дотримання правил внутрішнього (трудового) розпорядку.

Тема 2. Правила носіння однострою
Поліцейський однострій. Зразки предметів однострою. Правила носіння 

однострою.

Тема 3. Прийоми стройового вишколу
Практична робота
Управління строєм. Обов’язки перед шикуванням та в строю. Стройове 

положення. Повороти на місці. Рух. Повороти під час руху. Виконання 
прийомів відання поліцейським військового вітання. Вихід зі строю, 
повернення до строю. Підхід до начальника та відхід від нього.

3.7. Практичне навчання ПЛЦ (С)-7.1
Вирішення ситуативних завдань, а також складання й оформлення 

службових документів з урахуванням специфіки службової діяльності 
поліцейського.


