
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ДОЗВІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

1. Кафедра: 

Кафедра адміністративної діяльності поліції факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності 

2. Ступінь вищої освіти  «бакалавр» 

3. Інформація про 

викладача 

завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції  

Корнієнко М.В. 

4. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

5. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на 3 курсі денної 

форми та у восьмому семестрі на 4 курсі у заочної форми 

навчання. 

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

3 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Діяльність Національної поліції у сфері дозвільної 

системи» є формування у здобувачів вищої освіти 

ідеології «служіння народові», виховання неухильної 

поваги до закону, дотримання законності у всіх формах 

правоохоронної діяльності, відповідальності за 

порушення прав і свобод людини і громадянина в 

державі. 

Основними завданням здобувачами вищої освіти є 

освоєння передовими формами і методами роботи у 

сфері дозвільної системи, оволодіння навичками праці з 

нормативними матеріалами, уміння практичної 

організації ефективної діяльності. 

 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна має спеціалізований характер, його 

вивчення є важливою умовою не тільки юридичної, а й 

загальнотеоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, 

формування та збагачення їхнього світогляду.  

Дисципліна вивчається на основі знань, які 

здобувачі вищої освіти отримали з дисципліни  

«Адміністративне право України», теоретичні 



 

 

положення якого являються методологічною основою 

курсу «Поліцейська діяльність», а також має структурно-

логічні зв’язки з наступними дисциплінами, а саме: 

«Конституційне право України», «Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративно-юрисдикційна 

діяльність», «Організація служби дільничних офіцерів 

поліції». 

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: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 



 

 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

11. Результати 

навчання:  

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних 

джерел, аналізувати і оцінювати її. 

РН5. Розробляти тексти та документи з питань 

професійної діяльності, вільно спілкуватися українською 

та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і 

професійній сферах. 

РН7. Здійснювати координацію діяльності 

суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а 

також комунікацію з фізичними та юридичними особами 

з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 

адміністративні правопорушення та події. 

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних 

джерелах для повного та всебічного встановлення 

необхідних обставин. 

РН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних 

умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення 

оперативної обстановки. 

РН13. Знати і розуміти відповідні вимоги 

законодавства, грамотно оформлювати процесуальні 

документи, що використовуються під час провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, 

здійснювати превентивні та примусові поліцейські 

заходи, а також кваліфікацію адміністративних та 

кримінальних правопорушень. 

РН15. Працювати автономно та в команді 

виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання 

складних спеціалізованих задач правоохоронної 

діяльності. 

РН16. Застосовувати заходи, спрямовані на 

усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і 

публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального злочину чи адміністративного 

правопорушення. 

РН17. Використовувати основні методи та засоби 

забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись 

прав і свобод людини і громадянина, попередження та 

припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших 

загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, 



 

 

економічну та інформаційну безпеку, тощо). 

РН20. Підтримувати, встановлені на 

законодавчому рівні, умови дотримання дозвільної 

системи. 

РН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень 

потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток 

обстановки, дій правопорушників та противник, вживати 

заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

12. Основні інформаційні 

джерела 

1. Корнієнко М.В., Ковальова О.В., Берендєєва А.І. 

Впровадження тренінгових занять в освітній 

процес закладу вищої освіти. Методичні 

рекомендації. ОДУВС, 2019. 30 с. 

2. Кваліфікація адміністративних правопорушень: 

Навчальний посібник О.В. Ковальова, А.І. 

Берендєєва, М.В. Корнієнко ОДУВС, 2019. – 156 с. 

3. Правові та організаційні засади дисциплінарного 

провадження в органах Національної поліції 

України: Медведенко Н.В., Медведенко С.В. 

Ковальова О.В. Монографія. Одеса. 2019. 262 с.  

4. Міжнародні стандарти на національне 

законодавство у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству: Хрестоматія. / уклад.О.В. 

Ковальова, О.І. Плужнік, О.М. Павлютін. / під заг. 

ред. М.В. Корнієнко. Одеса: ОДУВС, 2020.  600 с. 

5. Збірник нормативно-правових актів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів: Хрестоматія. / уклад. / О.І. 

Плужнік, А.Г. Пишна, О.М. Павлютін. / під заг. 

ред. М.В. Корнієнко. Одеса : ОДУВС, 2020.  445 с. 

6. Корнієнко М.В., Ковальова О.В. Адміністративні 

матеріали: підстави та порядок складання. 

Методичні рекомендації. ОДУВС, 2020. 168 с. 

7. Дотримання прав в діяльності органів 

Національної поліції: Навчальний посібник О.В. 

Ковальова, А.І. Берендєєва, А.Г. Пишна, В.Ю. 

Томіна Одеса, 2020.–180 с. 

8. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

патрульного поліцейського: хрестоматія / під заг. 

ред. Корнієнко М.В.  / уклад. / В.Б. Любчик, А.Г. 

Пишна – Одеса : ОДУВС, 2021. – 131 с. 

9. Методичні рекомендації по проведенню 

практичних занять із застосуванням 

спеціалізованого  навчального полігону 

«Лінія102». Корнієнко М.В., Любчик В.Б., Пишна 



 

 

А.Г. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 110 с 

10. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: 

навчально-методичний посібник. Корнієнко М.В., 

Пишна А.Г., Десятник А.А.– Одеса : ОДУВС, 2021. 

– 150 с. 

11. Поліцейська діяльність: навчальний посібник / Р.В. 

Мукоіда, В.Б. Любчик, А.Г. Пишна, А.І. 
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