
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ 

ПРЕВЕНЦІЇ 
1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

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 5 семестрі на третьому  році навчання для 

денної форми навчання, та у 6 семестрі на третьому році 

навчанні для заочної форми.  

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

4 

 

120 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни 

«Організація діяльності підрозділів ювенальної 

превенції» є підготовка висококваліфікованих офіцерів 

поліції, які мають оволодіти знаннями, уміннями, 

навичками у сфері захисту прав дітей, які мають ґрунтовні 

й глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, 

застосування яких у практичній діяльності надасть змогу 

вирішувати завдання, які покладені на Національну 

поліцію, зокрема, підрозділів поліції превентивної 

діяльності щодо розгляду та вирішення справ про 

адміністративні правопорушення вчинені 

неповнолітніми. 

 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Основи адміністративно юрисдикційної 

діяльності», «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність», «Організація діяльності дільничних 

офіцерів поліції». 

 

9. 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. 

10. Форма контролю: Залік 

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 регулює 

адміністративну діяльність підрозділів ювенальної 

превенції; завдання, функції та принципи діяльності 

ювенальної превенції щодо забезпечення прав та 

освовних свобод неповнолітніх; види заходів 

адміністративного впливу, які застосовуються 

поліцейськими щодо неповнолітніх під час виконання 

завдань з забезпечення безпеки і порядку. 

вміти: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час 

професійної діяльності підрозділів ювенальної превенції, 

а також організовувати свою діяльність на основі певного 



алгоритму; складати необхідні адміністративно-

процесуальні та інші документи; 

 

 

13. Основні інформаційні 

джерела 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 

02.07.2015 

2. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення // Відомості Верховної Ради 

УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з 

наступними змінами та доповненнями).  

3. 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. 

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: 

навчально-методичний посібник. Корнієнко М.В., 

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

– 150 с. 

5. Навчальний посібник. «Захист та дотримання прав 

людини в діяльності правоохоронних органів» 

Корнієнко М.В., Томіна В.Ю., Берендєєва А.І. /– 

Одеса : ОДУВС, 2021. – 141 с. 

6. Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії 

насильницьким злочинам щодо дітей. Монографія. 

Одеса: Одеський. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 320 

с. 

7. Підготовка працівників структурних підрозділів 

Національної поліції України у частині 

забезпечення та захисту прав дітей. Навчально-

методичний посібник у 2-х частинах/ за заг. ред. 

Журавель Т.В., Зуб Л.В., Ковальової О.В., 

Корнієнко М.В., Пилипас Ю.В. Київ, 2019. 515 с. 

8. Бугаєць Т., Ковальова О., Пашко Н. Подолання 

насильства щодо дитини: координація дій. 

Методичні рекомендації. Одеса. 2020 рік. 34 с. 

9. 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. 

 

 

 

 
 


