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Етикет та професійна етика поліцейського 
262 Правоохоронна діяльність 

1. Кафедра: Соціально-економічних дисциплін 

2.Ступінь вищої освіти Магістр  

3.Статуснавчальної 
дисципліни 

  Вибіркова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 
навчання 

5.Кількість кредитів 4 

ЄКТС:  

-загальна кількість  

годин: 120 

-з них аудиторних годин:  

-лекції:  

-семінарські заняття:  

-самостійна робота:  
 

 

6.Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Етикет та 

професійна етика поліцейського» ознайомлення з 

втіленням норм міжнародного та 

вітчизняного законодавства у професійній етиці 

правоохоронців та основних 

принципах професійної етики та службового 

етикету. 

 

 
7.Міждисциплінарні 
зв’язки 

 

Навчальна дисципліна «Етикет та професійна етика 

поліцейського» має міждисциплінарні зв’язки з 

такими навчальними дисциплінами, як: «Філософія 

права», «Робота з персоналом Національної 

поліції», «Психологія управління »   

         

   

 

 

8. Форми і 

методинавчанн: 

 

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. 

 
 



11.Результати навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Основні 

інформаційні  джерела 

Узагальнювати практичні результати роботи і 

пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, 

обмежень, правових, соціальних, економічних та 

етичних аспектів. 

Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав 

та інтересі в особистості, суспільства, держави з 

використанням ефективних методів й засобів 

забезпечення публічної безпеки і порядку в межах 

виконання своїх посадових обов’язків. 

Орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи 

розв’язання нетипових ситуацій, що виникають під час 

попередження, виявлення та припинення 

правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 
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