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1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції  

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому та другому семестрах першого 

року навчання  

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Дисципліна «Актуальні проблеми превентивної 

діяльності органів Національної поліції» сприяє 

формуванню у майбутніх фахівців правоохоронної 

діяльності цілісного уявлення про інститут профілактики 

правопорушень; особливості проведення профілактичних 

бесід, з різними верствами населення, аналіз історичного 

та зарубіжного досвіду та можливості застосування його 

в практичній діяльності підрозділів Національної поліції 

України; прищепленню майбутнім фахівцям глибоких 

знань діючого законодавства в галузі адміністративного 

права та процесу, умінь та навичок правильного його 

застосування, визначення проблем, що виникають при 

його застосуванні, та шляхів їх усунення; формування 

наукового світогляду тощо.  

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми 

превентивної діяльності органів Національної поліції» 

відіграє значну роль у підготовці майбутніх фахівців 

правоохоронної діяльності та правознавців. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми превентивної діяльності органів Національної 

поліції» є сприяння становленню висококваліфікованого 

поліцейського підрозділів превентивної діяльності, 

здатного на достатньому рівні репрезентувати органи 

Національної поліції у відносинах з іншими державними 



органами, органами місцевого самоврядування та 

громадянами, формувати та розвивати правові знання 

здобувачів, уміння аналізувати нормативно-правові акти 

та інші документи; виробляти навички самостійного 

аналізу адміністративно-правових явищ, умінь 

застосовувати отримані знання при оцінці конкретної 

ситуації; виробляти установку на необхідність постійного 

оволодіння професійними вміннями та навичками; 

формувати в майбутніх працівників поліції високий 

рівень правової свідомості та правової культури, 

професійних та особистісних якостей.  

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Актуальні проблеми застосування кримінального 

законодавства, Актуальні проблеми застосування 

кримінального процесуального законодавства, 

Адміністративне право, Адміністративний процес, 

Адміністративна відповідальність, Адміністративно-

юрисдикційна діяльність, Поліцейська діяльність, 

Конституційне право, Кримінальний процес, 

Кримінальний аналіз, Управління в правоохоронних 

органах, Оперативно-розшукова діяльність, Партнерство 

поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

суспільством 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів; 



- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

ЗВО має право перескладати усі форми поточного 

контролю (семінарські, практичні заняття, самостійну 

роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого 

науково-педагогічним працівником, але не пізніше 

останнього навчального заняття перед підсумковим 

контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання підсумкового 

контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до 

екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті навчання.    

 

11. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати основні положення законодавства України, що 

регулюють адміністративну діяльність підрозділів 

превентивної діяльності; основні поняття та категорії, що 

відображають сутність адміністративної діяльності 

служби дільничних офіцерів поліції, а також положення 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

дільничних офіцерів поліції; переваги і недоліки 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства; 

проблеми, які є актуальними для служб превентивної 

діяльності у сфері охорони публічної безпеки і порядку, 

протидії правопорушенням; тенденції щодо подальшого 

розвитку суспільних відносин у сфері охорони 

публічного порядку та безпеки, а також напрями 

удосконалення діяльності підрозділів превентивної 

діяльності у конкретний період часу.  

вміти: застосовувати набуті знання, вміння й навички 

на практиці, брати участь у розробленні та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

правоохоронної діяльності, реалізовувати норми 

процесуального права в професійній діяльності; 

забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання 

своїх посадових обов’язків; виявляти та аналізувати 

причини та умови, що сприяють вчиненню 

адміністративних та кримінальних правопорушень 



(проступків), вживати заходи для їх усунення; давати 

кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах правоохоронної діяльності; 

кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі 

правоохоронної діяльності; керувати самостійною 

роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для 

молодших колег у про цесі набуття і вдосконалення ними 

професійних навичок у сфері правоохоронної діяльності; 

здійснювати правове виховання; визначати і ставити 

професійні завдання та організовувати підлеглих для їх 

виконання; аналізувати, оптимізувати й застосовувати 

сучасні інформаційні технології під час вирішення 

професійних (наукових) завдань; взаємодіяти з 

представниками інших органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. 
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