
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

2.Інформація про 

викладачів 

Корнієнко Максим Вікторович - доктор юридичних наук, 

професор, підполковник поліції, завідувач кафедри 

адміністративної діяльності поліції факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності. Автор більше 190 наукових праць, досвід 

роботи більше 25 років. 

Сертифікований тренер з питань профілактики 

розповсюдження наркотичних проблем для персоналу 

вищих навчальних закладів;  з питань роботи поліції з 

громадськістю, з питань виявлення, попередження та 

розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із 

застосуванням інформаційних технологій; з питань 

протидії та попередження домашнього насильства, з 

питань розбудови потенціалу поліції для забезпечення 

прав та якнайкращих інтересів дитини.  

Сфера наукових інтересів: партнерство поліції та 

суспільства; забезпечення та захист прав дітей; 

адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної 

поліції. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (068) 700 70 77 Viber, 

Telegram, електронна адреса: oduvs2015@ukr.net 

 

Калаянов Дмитро Петрович - доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративної діяльності 

поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 130 наукових 

праць, досвід роботи більше 30 років. 

Сфера наукових інтересів: управління в органах 

Національної поліції України; адміністративна 

поліцейська діяльність; адміністративні проступки 

підвідомчі поліції (кваліфікація, доказування, 

особливості провадження). 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (067) 595 09 09 Viber, 

Telegram, електронна адреса: kalaianov_d@ukr.net 
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Любчик Віктор Борисович - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності 

поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 50 наукових 

праць, досвід роботи більше 25 років. 

Сфера наукових інтересів: поліцейська діяльність, 

організація діяльності дозвільної системи. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (067) 489 48 16 Viber, 

Telegram, електронна адреса: vitt.kotovka@gmail.com 

 

Берендєєва Анастасія Ігорівна - кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

Сертифікований тренер з питань протидії  та 

попередження домашньому насильству. 

Сфера наукових інтересів: захист та дотримання прав 

людини в діяльності Національної поліції;  запобігання та 

протидія домашньому насильству. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (067) 970 92 40 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 

 

Крижановська Олена Володимирівна -  кандидат 

юридичних наук, доцент, майор поліції, викладач кафедри 

адміністративної діяльності поліції факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності. Автор більше 75 наукових праць, досвід 

роботи більше 20 років. 

Сфера наукових інтересів: забезпечення прав та свобод в 

діяльності правоохоронних органів; становлення 

правового порядку в Україні; проблеми організації та 

діяльності правоохоронних органів в Україні; організація 

і тактика функціонування підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції України. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (096) 761 65 50 Viber, 

Telegram, електронна адреса: kruganovska82@ukr.net  

 

Вдовіченко Олексій Маратович  - полковник поліції, 



старший викладач кафедри адміністративної діяльності 

поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності.  

Є членом української секції Міжнародної поліцейської 

асоціації, досвід роботи більше 25 років. 

Сфера наукових інтересів: поліцейська діяльність; 

організація діяльності поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку; адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (094) 947 04 50 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 0949470450@ukr.net 

 

Капуляк Віталій Петрович,  - полковник поліції, старший 

викладач кафедри адміністративної діяльності поліції 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності.  

Є членом української секції Міжнародної поліцейської 

асоціації, досвід роботи більше 25 років. 

Сфера наукових інтересів: поліцейська діяльність; 

адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції; 

запобігання та протидія домашньому насильству. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 210, тел. (094) 950 16 14  Viber, 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у другому та третьому  семестрі на другому 

та третьому році навчання (денна форма навчання) та  у 

першому, другому та третьому  семестрі на другому та 

третьому році навчання (денна форма навчання (заочна 

форма навчання). 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

6 

 

 

180 (денна)       180 (заочна)  

90 (денна)         24 (заочна) 

20 (денна)         10 (заочна) 

20 (денна)         14 (заочна)   



- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

50 (денна)         - 

90 (денна)         156 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Основною метою проведення занять з навчальної 

дисципліни «Запобігання та протидія домашньому 

насильству» є формування у здобувачів вищої освіти – 

майбутніх фахівців правоохоронної діяльності цілісного 

уявлення про домашнє насильство, його поняття та види; 

формування глибоких знань діючого законодавства у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 

порядку його застосування; правового статусу органів, 

що його застосовують; прищеплення умінь правильної 

кваліфікації випадків домашнього насильства; 

відпрацювання навичок дотримання правил особистої 

безпеки при реагуванні на випадки домашнього 

насильства; засвоєння правил спілкування з членами 

сім’ї, в якій вчиняється насильство, та їх практичне 

відпрацювання; засвоєння алгоритму реагування на 

випадки домашнього насильства та вироблення навичок 

його застосування; формування навиків складання 

процесуальних документів при реагуванні на випадки 

домашнього насильства; формування наукового 

світогляду та ціннісних орієнтирів щодо ненасильницької 

моделі поведінки у суспільстві.  

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Запобігання та протидія домашньому насильству, 

Адміністративне право, Адміністративний процес, 

Особиста безпека поліцейського, Поліцейська 

деонтологія, Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

поліції. 

10. 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. 

11 Форма контролю: Залік, екзамен  

12. 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 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти повинен знати: систему, 

структуру, основні напрямки діяльності та завдання  

поліції; основні форми та методи адміністративної 

діяльності Національної поліції України; особливості 

проходження служби в органах Національної поліції; 

порядок встановлення та правове регулювання 

здійснення органами  Національної поліції 

адміністративного нагляду  поліції  за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі, відповідальність за 

порушення правил та обмежень адміністративного 

нагляду; порядок реєстрації та розгляду в органах 

Національної поліції  інформації про злочини та події, 

провадження по розгляду звернень громадян із скаргами, 

зауваженнями, пропозиціями; організацію діяльності 

служб  поліції; правові засади захисту та дотримання прав 

та свобод людини в діяльності поліції.  



На рівні навичок здобувач вищої освіти має вміти: 

застосовувати отримані знання при оцінці конкретної 

ситуації, для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час діяльності працівників поліції, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного 

алгоритму; складати службові документи, оформляти 

службову документацію з питань діяльності 

Національної поліції; розмежовувати функціональні 

обов’язки різних підрозділів поліції; дотримуватися прав 

людини під час здійснення поліцейської діяльності.   

14. Основні 

інформаційні джерела 

1.  Поліцейська діяльність : навч. посіб. / Мукоіда Р.В., 

Любчик В.Б., Пишна А.Г., Берендєєва А.І., Афонін Д.С. / 

За ред. Корнієнка М.В. Одеса : ОДУВС, 2021. 252 с. 

2. Адміністративні матеріали: підстави та порядок 

складання: методичні рекомендації / уклад. О.В. 

Ковальова, М.В. Корнієнко, О.М. Павлютін.  Одеса : 

ОДУВС, 2020.  168 с. 

3. Ковальова  О.В., Берендєєва А.І., Пишна А.Г., 

Томіна В.Ю. Дотримання прав людини в діяльності 

органів Національної поліції : навч. посіб. Одеса : 

ОДУВС, 2020. 180 с. 

4. Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. 

посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. І. Безпалової 

; [О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін. ; передм. О. І. 

Безпалової] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків : ХНУВС, 2020. 396 с. 

5. Адміністративна діяльність Національної поліції : 

навч. посіб. / кер. авт. кол. В. А. Глуховеря. Дніпро : 

Дніпропетровсь. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 248 с. 

6. Адміністративна діяльність поліції : підручник / В. 

В. Середа, М. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін. ; за заг. 

ред. В. В. Середи. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 

2017. 776 с. 

7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: 

навчально-методичний посібник. Корнієнко М.В., Пишна 

А.Г., Десятник А.А. Одеса : ОДУВС, 2021.  150 с. 

8. Корнієнко М.В., Берендєєва А.І., Томіна Ю.В. 

Захист та дотримання прав людини в діяльності 

правоохоронних органів. навч. посіб. Одеса : ОДУВС, 

2021. 76 с. 
 


