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1. Кафедра: 
Кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної 

підготовки 

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

4. Місце в структурно- Викладається у другому семестрі першого року 
навчання та третьому семестрі другого року навчання логічній схемі 

5. Кількість кредитів 3 

ЄКТС:  

- загальна кількість  

годин: 180 

- з них аудиторних годин: 14 

- лекції: 6 

- семінарські заняття: 4 

- практичні заняття: 4 

- самостійна робота: 76 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Організація та проведення спеціальних операцій 

підрозділами Національної поліції України – це 

організаційно-практична діяльність, що передбачає 

наявність необхідних знань, умінь та навичок, необхідних 

для успішного виконання завдань при проведенні 

спеціальних операцій, які проводять поліцейські з охорони 

громадського порядку та боротьби зі злочинністю, 

користуючись сучасними тактичними прийомами ведення 

оперативно-пошукових, режимних, бойових дій та інших 

заходів, взаємодії підрозділів поліції під час проведення 

заходів по затриманню злочинців, представляючих 

підвищену суспільну небезпеку. 

 Метою викладання курсу «Організація та проведення 

спеціальних операцій підрозділами Національної поліції 

України» є закріплення у слухачів теоретичних знань та 

професійних навичок по організаційно-практичним 

аспектам затримання злочинців, що представляють 

підвищену суспільну небезпеку. 

 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Адміністративне право, 

Оперативно-розшукова діяльність, Тактико-спеціальна 

підготовка, Вогнева підготовка, Спеціальна фізична 
підготовка, Домедична допомога. 



 

 
8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних 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: 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. 

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 здобувача вищої освіти 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 

здобувач вищої освіти 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. 
Здобувач вищої освіти, який в результаті складання 



 підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти 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: правову основу проведення спеціальних 

операцій підрозділами Національної поліції України; 

поняття та види спеціальних операцій, що здійснюються 

підрозділами Національної поліції України; загальні 

принципи організації спеціальних операцій в діяльності 

поліції; умови, що викликають необхідність проведення 

спеціальної операції; основи організації, керівництва та 

ведення спеціальних заходів; структуру сил поліції при 

виконанні службово-бойових завдань в різних умовах 

оперативної обстановки; тактичну дій особового складу 

на всіх етапах проведення спеціальної операції по 

затриманню озброєних злочинців за різних умов, 

звільненню заручників; заходи безпеки, щодо 

попередження випадків загибелі і поранень особового 

складу та сторонніх осіб під час виконання службових 

завдань. 

вміти: ставити завдання, організовувати взаємодію і 

управління нарядами під час організації і ведення 

спеціальної операції в якості її керівника; складати 

типові оперативні плани проведення спеціальних 

операцій; здійснювати заходи по всебічному 

забезпеченню бойових дій підрозділів Національної 

поліції України при виконанні службових завдань. 
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