
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

2. Ступінь вищої освіти Бакалавр  

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

4. Інформація про 

викладача  

завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції  

Корнієнко М.В. 

5 Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у 5 семестрі на третьому році навчання для 

денної та заочної форми навчання. 

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

 

90 

 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Організація і тактика 

превентивної діяльності в органах Національної поліції 

України» – це система знань про врегульовану переважно 

нормами адміністративного права діяльність поліції щодо 

використання науково-обґрунтованих способів та методів 

забезпечення прав і свобод громадян, громадського 

порядку і безпеки, попередження й припинення злочинів 

та інших правопорушень, дій працівників поліції при 

проведенні масових заходів та інших ситуаціях, 

виконання контрольно-наглядових функцій. 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Адміністративно юрисдикційна діяльність», 

«Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність», «Організація діяльності дільничних 

офіцерів поліції». 

 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

10. Форма контролю: Екзамен 

11. 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 
 

12. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має знати: 

 - основні положення законодавства України, що 

регулюють превентивну діяльність; завдання, функції, її 

місце серед інших підрозділів Національної поліції; 

особливості управління підрозділами превентивної 

діяльності; основи тактики здійснення превентивної 

діяльності, принципи, методи та способи тактичних дій у 

звичайних умовах та типових ситуаціях; порядок 

організації та проведення профілактичних відпрацювань; 



методи та способи тактичних дій при здійсненні 

контрольно-наглядових проваджень; 

-    особливості змісту суспільних відносин, що виникають 

під час превентивної діяльності; основні проблеми, які є 

актуальними для підрозділів превентивної діяльності  у 

сфері охорони громадського порядку, безпеки та протидії 

правопорушенням; тенденції щодо подальшого розвитку 

суспільних відносин у сфері охорони громадського 

порядку та безпеки, а також напрями удосконалення 

організації і тактики цих підрозділів; 

вміти:  
- відтворювати основні поняття та категорії, що 

відображають сутність організації й тактики превентивної 

діяльності, а також положення нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність цієї діяльності; 

- довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час 

діяльності працівників підрозділів превентивної 

діяльності, а також організовувати свою діяльність на 

основі певного алгоритму; складати необхідні службові, 

графічні та інші документи; 
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