


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

26 “Цивільна безпека” 
Нормативна 

 
Спеціальність  

262“Правоохоронна 

діяльність”  

 

Освітній ступінь:  

магістр 

 

Рік підготовки: 

 1 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-2 

Лекції 

 

4 - год. 

Семінарські заняття 

4 - год. 

Практичні заняття  

2 - год. 

Самостійна робота 

80 – год. 

Форма підсумкового 

контролю - ЗАЛІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основна мета проходження курсу «Організація та проведення спеціальних 

операцій підрозділами Національної поліції України» – надати слухачам необхідні 

знання, уміння та навички, необхідні для успішного виконання завдань при 

проведенні спеціальних операцій, які проводять поліцейські з охорони громадського 

порядку та боротьби зі злочинністю, навчити слухачів сучасним тактичним прийомам 

ведення оперативно-пошукових, режимних, бойових дій та інших заходів, взаємодії 

підрозділів поліції під час проведення спеціальних операцій.  

Завдання навчальної дисципліни закріпити у слухачів володіння теоретичними 

знаннями і професійними навичками по обраній спеціалізації, організаторські здібності, 

вміння тактично грамотно діяти в типових та екстремальних ситуаціях. 

Після вивчення дисципліни слухачі повинні 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. 

Після вивчення дисципліни слухачі повинні 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. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків.  

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють 

вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для 

їх усунення.  



СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.  

СК.6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути 

наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними 

професійних навичок.  

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та 

організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за 

результати виконання цих завдань.  

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної 

безпеки і порядку.  

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності.  

СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під 

час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях.  

СК 16. Здатність організовувати та здійснювати заходи з протидії 

адміністративним та кримінальним правопорушенням під час ускладнення 

оперативної обстановки та в разі виникнення нетипових ситуацій. 

СК17 Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні (процедурні) 

документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах своєї 

професійної діяльності, систематизувати та обробляти інформацію, вживати 

заходів щодо усунення виявлених недоліків. 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ 

РН2. Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і 

порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. 

РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність. 

РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та 

етичних аспектів. 

РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також 

розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та 

письмові звіти та доповіді. 

РН8. 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. 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 



РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, 

засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та 

оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому 

числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

РН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з 

проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. 

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення правопорушень. 

РН20. 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. 

Навчальна дисципліна  «Організація та проведення спеціальних операцій 

підрозділами Національної поліції України» має міждисциплінарні зв’язки  з 

навчальними дисциплінами: «Актуальні проблеми поліцейської діяльності», «Вогнева 

і тактико-спеціальна підготовка», «Управління в правоохоронних органах», «Правові 

та організаційно-тактичні основи протидії тероризму в Україні» тощо. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема № 1. Основи загальної теорії проведення поліцейських операцій. 

Історичні особливості виникнення і розвитку системи операцій Національної 

поліції України. Поняття надзвичайних ситуацій і особливих умов для діяльності 

полції. Правові  основи виконання завдань поліції в умовах надзвичайних 

ситуацій. Зміст, визначення і види поліцейських операцій. Загальні принципи 

здійснення спеціальних поліцейських операцій. Основні показники, що 

характеризують спеціальні операції.  

 

ТЕМА № 2. Основи управління поліцейськими операціями 

Організація системи управління поліцейськими операціями. Прийняття 

управлінського рішення щодо проведення операції. Зміст і структура та вимоги до 

типових оперативних планів. Порядок і послідовність розроблення типових 

оперативних планів. Робота ситуаційних центрів НПУ. 

 

Тема №3 Організація всебічного забезпечення під час підготовки і проведення 

поліцейських операцій. 

Сили і засоби поліції які залучаються до проведення поліцейських операцій. 

Логістика та матеріально-технічне забезпечення підрозділів поліції в особливих 

умовах. Забезпечення зв’язку. Медичне забезпечення. Забезпечення підрозділів 

поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю під час проведення 

спеціальних поліцейських операціях. Інформаційне забезпечення. Ціль и задачі 



інформаційного забезпечення. Психологічне забезпечення. Організація, суть і 

задачі психологічної підготовки. Психологічне забезпечення дій особового складу 

в особливих умовах. 

 

Тема №4 Основи організації поліцейських операцій щодо розшуку і 

затримання озброєних та інших осіб які скоїли суспільно небезпечне діяння. 

Значення поліцейських операцій, що проводяться. Організація дій поліції під 

час отримання інформації про появу на території обслуговування, озброєних та 

інших осіб які скоїли суспільно небезпечне діяння. Підстави, введення в дію 

комплексу спеціальних заходів "Сирена", "Грім", ”Заручник”. Першочергові дії 

уповноваженого працівника поліції після отримання інформації щодо озброєних 

та інших осіб які скоїли суспільно небезпечне діяння. Особливості прийняття 

рішення щодо проведення поліцейських операцій в залежності від обстановки, що 

склалася. Загальна тактика дій поліції під час затримання озброєних та інших осіб 

які скоїли суспільно небезпечне діяння, місцезнаходження яких встановлено.  
 

Тема №5. Організація діяльності підрозділів  НП в умовах виконання 

спеціальних бойових завдань 

Сили і засоби НП під час виконання службових і спеціально-бойових 

завдань. Організаційна побудова сил та засобів НП для виконання спеціальних 

бойових завдань під час надзвичайних ситуацій. Наряди з підтримання публічної 

безпеки та порядку, види, призначення й забезпечення. Виконання силами та 

засобами НП службово-бойових завдань під час проведення спеціальних 

операцій. Зміст та послідовність роботи командирів підрозділів та старших 

службових нарядів під час виконання службово-бойових завдань. 
 

Тема № 6. Обов'язки керівника операції, ситуаційного центру  і старших 

груп оперативного шикування  на різних етапах проведення поліцейської 

операції. 

Робота керівництва поліцейськими операціями на початковому етапі – 

організація первинних дій особового складу, планування, забезпечення. Робота в 

ході проведення силових заходів – управління групами оперативного шикування. 

Робота на заключному етапі – забезпечення охорони місця проведення 

поліцейської операції, формування звітної інформації щодо проведеної 

поліцейської операції. 
 

Тема №7. Професійна підготовка особового складу Національної поліції 

України до організації, планування та проведення спеціальних поліцейських 

операцій 

Службова підготовка працівників Національної поліції. Вимоги до навичок та вмінь 

особового складу залученого до формування груп оперативного шикування. «Тактична 

підготовка», «Вогнева підготовка» та «Домедична підготовка» особового складу – як 

основа забезпечення особистої безпеки працівників поліції під час проведення  

поліцейської операції.  



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

усього у тому числі 

л с п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

(1 СЕМЕСТР) 

ТЕМА №1. Основи загальної 

теорії проведення поліцейських 

операцій. 

10 2 ---  --- 8 

РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 10 2    8 
(2 СЕМЕСТР) 

ТЕМА №2. Основи управління 

поліцейськими операціями 
10     10 

ТЕМА №3 Організація всебічного 

забезпечення під час підготовки і 

проведення поліцейських 

операцій. 

10 2    8 

ТЕМА №4 Основи організації 

поліцейських операцій щодо 

розшуку і затримання 

озброєних та інших осіб які 

скоїли суспільно небезпечне 

діяння. 

14  2   12 

ТЕМА №5. Організація 

діяльності підрозділів  НП в 

умовах виконання спеціальних 

бойових завдань 

16   2  14 

ТЕМА № 6. Обов'язки керівника 

операції, ситуаційного центру  і 

старших груп оперативного 

шикування  на різних етапах 

проведення поліцейської 

операції. 

14  2   12 

ТЕМА №7. Професійна підготовка 

особового складу Національної 

поліції України до організації, 

планування та проведення 

спеціальних поліцейських 

операцій 

16     16 

Форма підсумкового контролю:   ЗАЛІК 

РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 80 2 4 2  72 
ВСЬОГО 90 4 4 2  80 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ТЕМА №4 Основи організації поліцейських 

операцій щодо розшуку і затримання озброєних та 

інших осіб які скоїли суспільно небезпечне діяння. 

2 

2. ТЕМА № 6. Обов'язки керівника операції, 

ситуаційного центру  і старших груп оперативного 

шикування  на різних етапах проведення 

поліцейської операції. 

2 

Всьго:  4 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ТЕМА №5. Організація діяльності підрозділів  НП в 

умовах виконання спеціальних бойових завдань  

2 

Всьго:  2 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ТЕМА №1. Основи загальної теорії проведення 

поліцейських операцій. 
8 

2. ТЕМА №2. Основи управління поліцейськими 

операціями 
10 

3 ТЕМА №3 Організація всебічного забезпечення під час 

підготовки і проведення поліцейських операцій. 
8 

4. ТЕМА №4 Основи організації поліцейських операцій 

щодо розшуку і затримання озброєних та інших осіб 

які скоїли суспільно небезпечне діяння. 

12 

5. ТЕМА №5. Організація діяльності підрозділів  НП в 

умовах виконання спеціальних бойових завдань 
14 

6. ТЕМА № 6. Обов'язки керівника операції, 

ситуаційного центру  і старших груп оперативного 

шикування  на різних етапах проведення 

поліцейської операції. 

12 

7. ТЕМА №7. Професійна підготовка особового складу 

Національної поліції України до організації, планування 

та проведення спеціальних поліцейських операцій 

16 

РАЗОМ 80 



8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

слухачів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

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 (аудиторна робота) – 50 

балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в залежності 

від тематичного плану – кількості семінарських та практичних занять, 

передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість навчальних 

занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  50-ти балів). 

Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від активності та прояву 

знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5». В кінці 

семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-педагогічний працівник 

розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на 

семінарських та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 



«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти 

на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою програмою 

навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної роботи, тоді 30 балів 

ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за одну самостійну 

роботу); 

- 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.    

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.  

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок.  



Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень.  

Оцінка FX, F “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С, D, Е 

/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 FX/Незадовільно  Не зараховано 
з можливістю повторного складання 

0-34 F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Поняття спеціальної операції. 

2. Терміни, що використовуються під час проведення спеціальних операцій. 

3. Дайте визначення спеціальної операції «Грім». 

4. Дайте визначення спеціальної операції  «Сирена». 

5.  Дайте визначення спеціальної операції  «Заручник». 

6. Група оперативного управління. Визначення, функції. 

7. Групи оперативного шикування. Визначення, функції. 



8. Дайте визначення заручника. 

9. Засідка. Визначення, функції. 

10. Заслон. Визначення, функції. 

11. Дайте визначення надзвичайної ситуації. 

12. Дайте визначення оперативної обстановки. 

13. Дайте визначення перемовника (парламентера). 

14. Дайте визначення поліцейських перемовин. 

15. Ситуаційний центр. Визначення, функції. 

16. Дайте визначення старшого штурмової групи. 

17. Дайте визначення тактичного рекогностування. 

18. Дайте визначення типового спеціального оперативного плану. 

19. Штурмова группа. Визначення, функції. 

20. Розробка типових оперативних планів. 

21. Законодавче забезпечення проведення спеціальних поліцейських операцій. 

22. Поліцейські заходи. Види.  

23. Вимоги до проведення поліцейських заходів. 

24. Превентивні поліцейські заходи. Види. 

25. Вимоги до проведення превентивних поліцейських заходів.  

26. Підстави та порядок проведення поверхневої перевірки особи. 

27. Підстави та порядок проведення зупинки транспортного засобу. 

28. Підстави та порядок проведення поверхневої перевірки транспортного засобу. 

29. Підстави та порядок проведення обмеження фактичного володіння річчю. 

30. Підстави та порядок проведення обмеження пересування особи.  

31. Підстави та порядок проведення проникнення до житла або іншого володіння 

особи. 

32. Підстави та порядок проведення обмеження доступу до визначеної території. 

33. Поліцейські заходи примусу. 

34. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. 

35. Порядок застосування фізичної сили. 

36. Спеціальні засоби, що застосовуються поліцією. 

37. Перелік спеціальних засобів. 

38. Порядок застосування спеціальних засобів. 

39. Обмеження щодо застосування спеціальних засобів. 

40. Підстави та порядок застосування вогнепальної зброї.  

41. Проводення учбово-тренувальнихі навчань для проведення поліцейських 

операцій. 

42. Аналіз результатів проводення учбово-тренувальнихі навчань. 

43. Обов’язки керівників учбово-тренувальних навчань з проведення 

поліцейських операцій. 

44. Морально-психологічна  підготовка  особового  складу до дій  під час 

проведення спеціальної поліцейської операції. 

45. Завдання морально-психологічної підготовки. 

46. Основний зміст морально-психологічної підготовки. 

47. Фактори, що чинять несприятливий вплив на співробітників у разі 

виконання ними  завдань в особливих умовах. 



48. Підстави для проведення поліцейських операцій. 

49. Рішення про проведення поліцейських операцій. 

50. Керівники проведення поліцейських операцій. 

51. Робота ситуаційного центру. 

52. Хто входи до складу ситуаційного центру. 

53. Порядок розробки типового спеціального оперативного плану. 

54. Месце зберігання типового спеціальний оперативного плану. 

Відповідальна особа за зберігання плану. 

55. Текстова частина типового спеціального оперативного плану. 

56. Графічна частині типового спеціального оперативного плану. 

57. Що додається типового спеціального оперативного плану. 

58. Групи оперативного шикування. 

59. Група блокування. Призначення. 

60. Група переслідування або група пошуку. Призначення. 

61. Оперативна группа. Призначення. 

62. Група фільтрації. Призначення. 

63. Штурмова группа. Призначення. 

64. Група прикриття. Призначення. 

65. Група захоплення. Призначення. 

66. Група засідки. Призначення. 

67. Група оточення і евакуації. Призначення. 

68. Група перемовників. Призначення. 

69. Група забезпечення. Призначення. 

70. Група резерву. Призначення. 

71. Порядок залучення до проведення спеціальної поліцейської операції 

поліцейських підрозділу «КОРД». 

72. Порядок залучення до проведення спеціальної поліцейської операції 

військовослужбовців підрозділів (загонів) спеціального призначення 

Національної гвардії України. 

73. Організація розроблення плану спеціальної поліцейської операції. 

74. Що зазначається в плані спеціальної поліцейської операції. 

75. Дії начальників ГУНП, територіальних (відокремлених) підрозділів 

поліції, осіб, які виконують їх обов’язки щодо управління силами і засобами в 

ході проведення поліцейських операцій. 

76. Напрямки оцінки оперативної обстановки. 

77. Дії щодо визначення замислу та досягнення мети поліцейських операцій. 

78. Дії груп оперативного шикування під час проведення поліцейських 

операцій. 

79. Дії уповноважених керівників та заходи після затримання або 

знешкодження осіб, які розшукуються, установлюються, підлягають затриманню, 

звільнення заручника. 

80. Що зазначається у доповідній записці по результатам проведення 

спеціальних поліцейських операцій. 

81. Заходи щодо попередження випадків загибелі і поранення членів груп 



оперативного шикування та населення. 

82. Безпека членів груп оперативного шикування. 

83. Безпека населення під час проведення поліцейських операцій. 

84. Дії слідчо-оперативної групи на всіх етапах. 

85. Варіанти захоплення заручників.  

86. Аналіз ситуацій, пов’язаних з захопленням заручників. 

87. Фактори, які впливають на проведення операції по звільненню заручників.  

88. Варіанти звільнення заручників: в ході інтенсивного переговорного процесу зі 

злочинцями; при виконанні вимог злочинців; при проведенні бойових дій по 

звільненню заручників. 

89. Правила ведення переговорів зі злочинцями. Чотири етапи переговорного 

процесу. Значення переговорного процесу. 

90. Особливості ведення бойових дій групами бойового бойового шикування  в 

операціях по звільненню заручників. 

91. Аналіз ситуацій, пов’язаних з захопленням заручників.  

92. Фактори, які впливають на проведення операції по звільненню 

заручників. 

93. Варіанти звільнення заручників: в ході інтенсивного переговорного 

процесу зі злочинцями.  

94. Бойові дій по звільненню заручників.  

95. Правила ведення переговорів зі злочинцями. 

96. Варіанти захоплення заручників на транспорті.  

97. Аналіз ситуацій, пов’язаних з захопленням заручників на транспорті. 

98. Фактори, які впливають на проведення операції по звільненню заручників 

на транспорті.  

99. Варіанти звільнення заручників на транспорті в ході інтенсивного 

переговорного процесу зі злочинцями.  

100. Використання зброї та спеціальних засобів при штурмі укриття. 

Ліквідація злочинців; правова основа прийняття рішення про ліквідацію.  

101. Особливості затримання групи озброєних злочинців.  

102. Дії та заходи після затримання (знешкодження) злочинців. Тактика 

особистого обшуку.  

103. Затримання озброєних злочинців на вулиці (у парку, сквері) населеного 

пункту міського типу.  

104. Особливості спеціальних заходів: таємність і конспірація підготовчих дій, 

маскування задіяних сил та засобів; висока рухомість груп бойового шикування; 

урахування вуличних ситуацій; вжиття заходів щодо створення сприятливої обстановки 

для затримання злочинців. Забезпечення безпеки сторонніх громадян у районі операції.  

105. Тактичні прийоми затримання в умовах вулиці, парку (скверу), населеного 

пункту. Використання службових собак. Особливості застосування зброї особовим 

складом на вулиці, у парку, сквері населеного пункту.  

106. Затримання озброєних злочинців в приміщенні багатоквартирного будинку 

населеного пункту міського типу. Можливість попередньої підготовки операції. Збір 

відомостей про злочинців та місця їх укриття. Режимні заходи. Вибір способу 

затримання. Надання переваги негласному або замаскованому варіанту. Необхідність 



завершення операції з першої спроби. 

107. Затримання озброєних злочинців в домах населеного пункту сільського 

типу, окремо розташованих будівлях. Особливості оточення будівлі, підхід штурмової 

групи до місця укриття. Об’єктивні труднощі проведення операції мінімальними 

силами та засобами, що є реалією підрозділів поліції які обслуговують сільську 

місцевість. 

108. Затримання озброєних злочинців у підвалах та на горищах приміщень 

населеного пункту. Особливості проведення операції. 

109. Затримання у громадських місцях. Використання замаскованого варіанту, 

раптовості дій. 

110. Особливості затримання озброєних злочинців на відкритій місцевості (в 

необмеженому просторі: у лісі, полі, горах). Встановлення місця знаходження 

злочинців. Умови успішного проведення операції. 

111. Спеціальні дії щодо затримання озброєних злочинців, які використовують 

автотранспортні засоби. Способи проведення бойових дій. 

112. Затримання на вокзалах, у вагоні пасажирського потягу, вантажному 

вагоні, на морському та річковому судні.  

113. Оперативно-тактичні комбінації при веденні бойових дій. 

114. Використання вибухових речовин в практиці боротьби з тероризмомта 

іншій злочинній цілях. 

115. Головні причини загибелі і поранень поліцейських. 

116. Система заходів по запобіганню втрат під час проведення 

спецоперацій: загальна підготовка; організація проведення операції; безпосереднє 

ведення бойових дій; дії в заключній частині операції. 
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