
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ 

1. Кафедра: адміністративна діяльність поліції 

2. Ступінь вищої освіти: бакалавр 

3. Інформація про 

викладача  

завідувач кафедри адміністративної діяльності 

поліції  Корнієнко М.В. 

4. Здобувачі вищої освіти: 

слухачі заочної форми навчання Факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності 

5. Форма навчання: заочна 

6. Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 

7. Галузь знань:  26 «Цивільна безпека» 

8. Статус навчальної 

дисципліни: 

 

Вибіркова 

9. Місце в структурно-

логічній схемі: 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 

навчання 

10. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

 

90 

 

11. Короткий зміст 

навчальної дисципліни: 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

організація діяльності поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку, як 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. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Організація діяльності поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку» є сприяння становленню 

сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого 

фахівця для підрозділів Національної поліції, здатного на 

достатньому рівні репрезентувати зазначені підрозділи у 

відносинах з іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування та громадянами, формувати 

та розвивати правові знання здобувачів вищої освіти, 

уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші 

документи; виробляти навички самостійного аналізу 



 

 

адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати 

отримані знання при оцінці конкретної ситуації; 

виробляти настанови на оволодіння професійними 

вміннями та навичками. 

12. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Навчальний курс має спеціалізований характер, його 

вивчення є важливою умовою не тільки юридичної, а й 

загальнотеоретичної підготовки слухачів, формування та 

збагачення їхнього світогляду.  

Предмет вивчається на основі знань, які здобувачів 

вищої освіти отримали з курсу «Адміністративне право 

України», теоретичні положення якого являються 

методологічною основою курсу «Поліцейська 

діяльність», а також має структурно-логічні зв’язки з 

наступними предметами: «Конституційне право 

України», «Адміністративна відповідальність», «Судові 

та правоохоронні органи України». 

13. 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. 

14. Форма контролю: Екзамен 

15. 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 
 

16. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати:  

 на понятійному рівні: 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;  

 на фундаментальному рівні: 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; 

 на практично-творчому рівні: систему, структуру 

та основи організації превентивної діяльності 

Національної поліції; форми та методи діяльності 

працівників підрозділів превентивної діяльності; форми 

та порядок взаємодії підрозділів превентивної діяльності 

з іншими підрозділами Національної поліції, 

правоохоронними органами, органами місцевого 

самоврядування та громадськістю; специфіку управління 

підрозділами превентивної діяльності у звичайних та 

надзвичайних умовах; основи забезпечення особистої 

безпеки в діяльності поліції.  

вміти:  

 на репродуктивному рівні: відтворювати основні 



 

 

поняття та категорії, що відображають сутність 

організації й тактики превентивної діяльності, а також 

положення нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність цієї діяльності; 

 алгоритмічному рівні: 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. 

 на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі 

зміни професійних завдань та ускладнення оперативної 

обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових 

задач, що виникають під час виявлення, припинення 

правопорушень, застосування заходів адміністративного 

примусу, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

 на творчому рівні: переосмислювати наявні знання 

стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий 

досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні 

самостійно вести експериментальну, науково-

дослідницьку діяльність. 

17. Основні інформаційні 

джерела: 

Поліцейська діяльність: навчальний посібник / 

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

Афонін Д.С. / за ред. Корнієнка М.В. Одеса: ОДУВС, 

2021. 349 с. 

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

матеріали: підстави та порядок складання. Методичні 

рекомендації. ОДУВС, 2020. 168 с. 

Адміністративна діяльність Національної поліції: 

Навч. посібник : Кол. авт. ; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. 

юрист України В.А. Глуховеря. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр.. справ, 2017. 248 с. 

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та 

відповідях : навчальний посібник : за заг. ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. НАПрН України О.М. Бандурки; 

[О.І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; 

передм. О.М. Бандурки]; МВС України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. 242 с. 
 


