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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 семестрі на першому році 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

-практичні 

- самостійна робота: 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Партнерство поліції з іншими органами 
публічного адміністрування та суспільством є однією з 

нормативних юридичних дисциплін, яка вивчається у 

закладах вищої освіти юридичного профілю. Вона 

передбачає вивчення комплексу теоретичних положень 
та практичних навичок, нормативного матеріалу щодо 

питань партнерства поліції з іншими представниками 

громадськості: населенням, іншими органами 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

трудовими колективами. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у 

здобувачів вищої освіти   формуються такі поняття, як   
партнерство, взаємодія, суб’єкти взаємодії, принципи 

партнерства, форми та методи сприяння представників 

громадськості правоохоронним органам; методика 
діяльності правоохоронних органів, порядок створення 

та діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку та громадської безпеки; 

особливості партнерства поліції та громадськості на 
території проведення Операції Об’єднаних сил та інші. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Партнерство поліції з іншими органами публічного 
адміністрування та суспільством» є поглиблення 

теоретичних знань й вдосконалення практичних 



 

навичок отриманих здобувачами вищої освіти в 
процесі освоєння навчальних дисциплін з 

адміністративного процесу, поліцейської діяльності, 

адміністративної та оперативно - розшукової 
діяльності Національної поліції. 

Завданням навчальної дисципліни - є глибоке 

засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських 

заняттях згідно тематичного плану. Реалізації цього 
завдання сприяють лекції викладача, робота на 

семінарських заняттях, індивідуальна робота з 

викладачем, самостійне вивчення наукових праць. 

Методика вивчення цієї дисципліни передбачає 
формування у здобувачів вищої освіти вміння 

аналітично мислити, зіставляти фактичний та 

теоретичний матеріал, робити ґрунтовні самостійні 
висновки, прогнози та рекомендації.   

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Партнерство поліції з іншими органами публічної 

адміністрації та суспільством  має тісний зв'язок  з 

конституційним, адміністративним, цивільним, 

кримінальним, трудовим та іншими галузями права, 
поліцейською, адміністративною діяльністю  та іншими 

дисциплінами, що вивчаються в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 
Методами навчання є: аналітичний, історичний, 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік  

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

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:  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

«магістр» підготовки  спеціальності «Правоохоронна 

діяльність» здобувачі вищої освіти повинні:  
      знати: правову основу, завдання та особливості 

взаємодії Національної поліції України з населенням; 

права та обов'язки представників громадських формувань 
при охороні публічного порядку; підстави та порядок 

застосування ними заходів адміністративного примусу;  

організацію діяльності членів громадських формувань з 

охорони громадського порядку по попередженню та 
розкриттю кримінальних проступків; порядок 

забезпечення законності підтримання правопорядку. 

        вміти: застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; адаптовуватись до нових ситуацій; приймати 

обґрунтовані рішення; користуватися нормативно-

правовою базою, що регламентує порядок партнерства 

поліції із суспільством; правильно тлумачити та 
використовувати відповідні статті нормативно-правових 

актів; використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; працювати в команді; професійно оперувати 
категоріально-понятійним апаратом. 
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