


 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 26 

Цивільна безпека 

 Спеціальність: 262 

Правоохоронна 

діяльність 

 

 

Модулів – 1 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Семестр 

1 - й 1 – й, 2 - й 

Лекції 

 

10 год. 4 год. 

Практичні 

30 год.  

Семінарські 

 6 год. 

Самостійна робота 

50 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою - проведення занять з навчальної дисципліни «Особиста безпека 

поліцейського» є засвоєння здобувачами вищої освіти основних понять та 

принципів особистої безпеки в підрозділах Національної поліції та правової 

характеристики безпеки діяльності поліцейського. 

Завдання навчальної дисципліни - є засвоєння теоретичного матеріалу на 

заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага приділяється навчанню 

здобувачів вищої освіти правил особистої безпеки, збереження здоров’я і 

працездатності поліцейського у будь-яких умовах службової діяльності. 

Засвоєння навчальної дисципліни базується на таких видах занять, як лекції, 

практичні заняття, семінарські заняття, індивідуальні заняття та дискусії з 

актуальних проблем особистої безпеки. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності:  

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту 

людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної 

обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і 

суспільних відносин. 

СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення 

адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків). 

СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист 

осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності. 



СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під 

час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу. 

Результати навчання:  

ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної 

діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки 

та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності. 

ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального злочину чи адміністративного правопорушення. 

Навчальна дисципліна: «Особиста безпека поліцейського» вивчається 

одночасно з навчальними дисциплінами: «Адміністративно-юрисдикційна 

діяльність поліції», «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», 

«Спеціальна фізична підготовка», «Безпека дорожнього руху», «Домедична 

підготовка» має тісні структурно-логічні зв’язки з навчальними дисциплінами, 

«Адміністративно - юрисдикційна діяльність поліцейських». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема № 1 Поняття особистої безпеки поліцейського в підрозділах 

Національної поліції 

Сутність особистої безпеки поліцейського: поняття та принципи. Стан 

особистої безпеки в системі Міністерства внутрішніх справ України. Причини 

виникнення надзвичайних подій, пов’язаних з травматизмом або загибеллю 

поліцейських. Основні форми забезпечення особистої безпеки поліцейського. 

Дотримання дисципліни працівниками поліції. 

 

Тема № 2 Правова характеристика безпеки діяльності працівників 

Національної поліції України 

Законодавча база в галузі безпеки діяльності поліцейського. Сутність 

нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної 

захищеності поліцейського. Проходження служби в поліції та гарантії 

професійної діяльності поліцейського. 

Основні законодавчі акти в галузі безпеки діяльності працівників поліції: 

Конституція України, Закон України «Про Національну поліцію України», Закон 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві», Закон України «Про державний захист працівників суду і 



правоохоронних органів», Закон України «Про державну службу», Закон України 

«Про національну безпеку України», Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закон 

України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», Закон України «Про дорожній рух», основні вимоги Закону 

України «Про охорону праці», укази Президента України, постанови Верховної 

Ради України, накази, рішення та розпорядження Міністерства внутрішніх справ 

України та безпосередньо міжнародне законодавство про особисту безпеку. 

 

 

Тема № 3 Технічна безпека в діяльності працівників Національної 

поліції 

Поняття небезпека та її види. Фактори, що впливають на безпеку 

поліцейського у небезпечних ситуаціях. Розпізнавання та уникнення небезпечних 

ситуацій.  

Психологічна готовність до дій у небезпечних ситуаціях. Безпека при 

використанні автотранспорту. Електробезпека в діяльності працівників 

Національної поліції. Основні заходи пожежної безпеки в підрозділах поліції. 

Вибухобезпека. Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних 

ситуацій: природного характеру, техногенного характеру, соціального характеру 

та воєнного характеру. 

Правові основи діяльності поліцейських в умовах правових режимів 

надзвичайного або воєнного стану. 

 

Тема № 4 Особиста безпека поліцейського під час застосування 

поліцейських заходів примусу 

Нормативно-правове забезпечення щодо застосування поліцейських заходів 

примусу. Заходи особистої безпеки поліцейських під час застосування заходів 

фізичного впливу. Заходи особистої безпеки поліцейського під час застосування 

спеціальних засобів. Засоби індивідуального захисту поліцейського. Особиста 

безпека поліцейського при поводженні з вогнепальною зброєю. Умови та межі 

застосування поліцейських заходів примусу. Травми, що можуть бути заподіяні 

внаслідок застосування поліцейських заходів примусу. 

 

Тема № 5 Особиста безпека поліцейського під час виконання 

службових обов’язків 

Заходи безпеки працівників Національної поліції при патрулюванні 

місцевості. Особиста безпека при перевірці документів у громадян. 



Дотримання заходів особистої безпеки при затриманні правопорушників та 

доставленні їх до підрозділу Національної поліції. Заходи особистої безпеки 

поліцейського при зупинці транспортного засобу та його огляду. 

Заходи особистої безпеки поліцейського при проведенні слідчих дій. 

Шляхи інфікування працівників поліції соціально небезпечними хворобами 

під час виконання службових обов’язків. Заходи безпеки щодо запобігання 

інфікуванню соціально небезпечними хворобами під час затримання особи, під 

час проведення обшуку особи та її речей, при упаковуванні вилучених предметів 

та при наданні першої домедичної допомоги. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема № 1 Поняття 

особистої безпеки 

поліцейського в 

підрозділах 

Національної 

поліції 

12 2  4 6 12 2   10 

Тема № 2 Правова 

характеристика 

безпеки діяльності 

працівників 

Національної 

поліції України 

18 2  6 10 14 2 2  10 

Тема № 3 Технічна 

безпека в 

діяльності 

працівників 

Національної 

поліції 

18 2  6 10 22  2  20 

Тема № 4 

Особиста безпека 

поліцейського під 

час застосування 

поліцейських 

заходів примусу 

22 2  8 12 22  2  20 

Тема № 5 

Особиста безпека 

поліцейського під 

час виконання 

службових 

обов’язків  

20 2  6 12 20    20 

Усього годин на 

навчальну 

дисципліну 
90 10  30 50 90 4 6  80 

 



 

5. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

 

1. 

Тема № 1. 

Поняття особистої безпеки поліцейського в 

підрозділах Національної поліції 

 

4 

 

2. 

Тема № 2. 

Правова характеристика безпеки діяльності 

працівників Національної поліції України 

 

6 

 

3. 

Тема № 3. 

Технічна безпека в діяльності працівників 

Національної поліції 

 

6 

 

4. 

Тема № 4. 

Особиста безпека поліцейського під час 

застосування поліцейських заходів примусу 

 

8 

 

5. 

Тема № 5 

Особиста безпека поліцейського під час 

виконання службових обов’язків 

 

6 

Разом  30 

 

6. Теми семінарських занять  

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 2. 

Правова характеристика безпеки діяльності 

працівників Національної поліції України 

 

2 

2. Тема № 3. 

Технічна безпека в діяльності працівників 

Національної поліції 

2 

3. Тема № 4. 

Особиста безпека поліцейського під час 

застосування поліцейських заходів примусу 

2 

Разом  6 

 



 

7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. 

Поняття особистої безпеки поліцейського в 

підрозділах Національної поліції 

6 

2. Тема № 2. 

Правова характеристика безпеки діяльності 

працівників Національної поліції України 

10 

3. Тема № 3. 

Технічна безпека в діяльності працівників 

Національної поліції 

10 

4. Тема № 4. 

Особиста безпека поліцейського під час 

застосування поліцейських заходів примусу 

12 

5. Тема № 5. 

Особиста безпека поліцейського під час 

виконання службових обов’язків 

12 

Разом  50 

 

8. Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. 

Поняття особистої безпеки поліцейського в 

підрозділах Національної поліції 

 

10 

2. Тема № 2. 

Правова характеристика безпеки діяльності 

працівників Національної поліції України 

 

10 

3. Тема № 3. 

Технічна безпека в діяльності працівників 

Національної поліції 

20 

4. Тема № 4. 

Особиста безпека поліцейського під час 

застосування поліцейських заходів примусу 

20 

5. Тема № 5. 

Особиста безпека поліцейського під час 

виконання службових обов’язків 

20 

Разом  80 

 



9. Індивідуальні заняття 

З метою поглиблення знань із дисципліни «Особиста безпека поліцейського», 

прищеплення навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за 

визначеною тематикою. 

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 

літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи здобувача вищої 

освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола наукових 

досліджень. 

До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; 

наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, здобувачі вищої освіти можуть підготувати і надати доповіді 

під час проведення практичних або семінарських занять. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

10. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями освітнього процесу у закладах вищої 

освіти. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

 

11. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

(для денної форми навчання) 

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 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, 

як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

П

К = 

∑П
К ×

 КВ, КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку 

зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або 

рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а 

під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 



Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг 

інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 



- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 

та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної 

відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

12. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 



Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої  

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано” / FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
За внутрішньою шкалою закладу 

вищої освіти в балах 

 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 
 Вноситься до відомості 
 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

 
А,В,С,D,Е/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

 
0-34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 



 

13. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Сутність особистої безпеки поліцейського: поняття та принципи. 

2. Основні форми забезпечення особистої безпеки поліцейського. 

3. Дотримання дисципліни працівниками поліції.  

4. Яка дисциплінарна відповідальність поліцейського? 

5. Що таке культура форми одягу? 

6. За якими принципами відбувається відбір кадрів до поліції? Які ознаки 

професійної придатності? 

7. Зв'язок навчальної дисципліни з іншими навчальними дисциплінами? 

8. Основні обов’язки поліцейського? 

9 Законодавча база в галузі безпеки діяльності поліцейського. 

10. Сутність нормативно-правового забезпечення організації та управління в 

сфері професійної захищеності поліцейського. 

11. Проходження служби в поліції та гарантії професійної діяльності 

поліцейського 

12. Основні блоки забезпечення особистої безпеки поліцейського. 

13. Психологічні причини загибелі і поранень працівників Національної 

поліції України. 

14. Професійна деформація особистості. 

15. Поняття небезпеки та її види. 

16. Фактори, що впливають на безпеку поліцейського у небезпечних 

ситуаціях. 

17. Безпека при використанні автотранспорту. 

18. Електробезпека в діяльності працівників Національної поліції.  

19. Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. 

20. Пожежна безпека та пожежна профілактика в підрозділах поліції  

21. Вимоги до забезпечення належної евакуації персоналу із приміщень при 

пожежах  

22. Засоби гасіння пожеж. 

23. Дії працівників Національної поліції на випадок пожежі та надання 

першої допомоги потерпілим. 

24. Вибухобезпека. Характеристика та види вибухів.  

25. Дії працівників поліції при виявленні джерел вибуху. 

26. Заходи безпеки під час виникнення масових заворушень. 

27. Заходи безпеки в разі терористичного акту. 

28. Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. 



29. Забезпечення особистої безпеки при хімічному заражені? 

30. Забезпечення особистої безпеки при радіоактивному заражені? 

31. Індивідуальні засоби захисту від вражаючих факторів небезпек. 

32. Колективні засоби захисту від вражаючих факторів небезпек. 

33. Особиста безпека під час стихійних лих? 

34. Забезпечення особистої безпеки при епідеміях? 

35. Заходи безпеки працівників Національної поліції при виникненні 

надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 

36. Правові основи діяльності поліцейських в умовах правових режимів 

надзвичайного або воєнного стану 

37. Нормативно-правове забезпечення щодо застосування поліцейських 

заходів примусу. 

38. Заходи особистої безпеки поліцейського під час застосування заходів 

фізичного впливу. 

39. Заходи особистої безпеки поліцейського під час застосування спеціальних 

засобів. 

40. Особиста безпека поліцейського при поводженні з вогнепальною зброєю. 

41. Основні принципи застосування континууму сили. 

42. Умови та межі застосування поліцейських заходів примусу. 

43. Індивідуальні засоби захисту поліцейського. 

44. Травми, що можуть бути заподіяні внаслідок удару гумового чи 

пластикового кийка та надання домедичної допомоги. 

45. Травми, що можуть бути заподіяні внаслідок застосування кайданків, та 

надання домедичної допомоги. 

46. Шкода, що може бути завдана при застосуванні спеціальних засобів, 

споряджених речовинами сльозогінної і дратівливої дії. 

47. Види спеціальних засобів, що використовуються в діяльності 

Національної поліції. 

48. Заходи безпеки при патрулюванні місцевості. 

46. Заходи безпеки під час проведення перевірки документів. 

49. Заходи особистої безпеки при затриманні правопорушника та доставленні 

їх до підрозділу Національної поліції. 

50. Заходи особистої безпеки при зупинці транспортного засобу та його 

огляді. 

51. Заходи особистої безпеки при проведенні слідчих дій. 

52. Шляхи інфікування працівників поліції соціально небезпечними 

хворобами під час виконання службових обов’язків.  

53. Заходи безпеки працівників поліції щодо запобігання інфікуванню 

соціально небезпечними хворобами під час затримання особи. 



54. Заходи безпеки працівників поліції щодо запобігання інфікуванню 

соціально небезпечними хворобами під час проведення обшуку особи та її речей. 

55. Заходи безпеки працівників поліції щодо запобігання інфікуванню 

соціально небезпечними хворобами при упакуванні вилучених предметів. 

56. Заходи безпеки працівників поліції щодо запобігання інфікуванню 

соціально небезпечними хворобам при наданні першої домедичної допомоги. 

57. Забезпечення особистої безпеки поліцейського при проведенні 

спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинців? 

58. Як ви розумієте поняття "необхідна самооборона"? 

57. Забезпечення особистої безпеки у разі порушення громадського порядку? 

59. Яка соціальна захищеність поліцейського? 

60. Як відбувається державне страхування та матеріальна компенсація у разі 

загибелі або каліцтва поліцейського? 

61. Умови затримання злочинців у вечірній час чи в умовах недостатньої 

видимості? 

62. Які основні методи реанімації? 
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15. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

 

Варіант 1-й  

Теоретичні питання: 

1. Поняття особистої безпеки поліцейського в підрозділах Національної 

поліції. 

2. Безпека поліцейського при використанні автотранспорту.  

 

3. Задача № 1 (злісна непокора) 

12 березня 2016 року близько 18.00 год. під час патрулювання по вул. 

Лютеранська в м. Херсоні піший наряд поліції помітив, як на зупинці 

громадського транспорту громадянин М. (встановлено пізніше), перебуваючи у 

стані алкогольного сп’яніння, образливо чіплявся до громадян, висловлювався 

нецензурною лайкою, грюкав пустою пластиковою пляшкою в стінку кіоску 

розташованого на зупинці. На зауваження наряду поліції не реагував, законні 

вимоги працівників поліції про припинення правопорушення не виконував, 

продовжував порушувати громадський порядок. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 

Варіант 2-й  

Теоретичні питання: 

1. Правова характеристика безпеки діяльності працівників Національної 

поліції України. 

2. Заходи безпеки при патрулюванні місцевості. 

 

Задача № 2 (напад на поліцейського) 

05 березня 2016 року близько 13.00 год. громадянин А. прибув за викликом 

патрульного інспектора Комсомольського ВП лейтенанта поліції Загреби Д. до 

службового приміщення Комсомольського ВП ГУНП в Херсонській області для 

складання відносно нього адміністративних матеріалів. Громадянин А. під час 

розмови з інспектором Загребою Д. дуже емоційно висловлював своє обурення, 

що до нього незаконно склали матеріали. У процесі конфлікту несподівано 

наблизився до поліцейського та наніс удар рукою в область голови інспектора 

Загреби Д. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції у цій ситуації. 

 

Варіант 3-й  

Теоретичні питання: 

1. Психологічна готовність поліцейського до дій у небезпечних ситуаціях. 



2. Безпека поліцейського при виникненні надзвичайних ситуацій соціального 

характеру. 

 

Задача № 3 (пропозиція неправомірної вигоди) 

14 березня 2016 року близько 11.00 год. патрульні поліцейські       Семенов В. 

та Петров М. зупинили автомобіль ВАЗ-2101 (номери ВТ 18-50 ХА), і з’ясували, 

що водій Д. керував автомобілем у нетверезому стані. Громадянин Д. звернувся з 

проханням не затримувати його і запропонував поліцейським 2000 грн. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції у даній ситуації. 

 

Варіант 4-й  

Теоретичні питання: 

1. Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру: 

2. Заходи безпеки під час проведення перевірки документів. 

 

Задача № 4. 

15 березня 2016 року близько 18.00 год. поліцейські БПП ГУНП в 

Херсонській області рядові поліції Тян О. та Софієнко М. патрулюючи по 

вул. Покришева м. Херсона почули дзвін розбитого скла і крик про допомогу. 

Коли вони підбігли до кіоску, що знаходиться поруч із тролейбусною зупинкою 

«Еко-маркет», то побачили, що троє невідомих стоять біля кіоску, а один з них 

бере пачку цигарок «Ватра» через розбите вітринне скло. Побачивши патрульних, 

невідомі почали тікати. За мить Тян О. наздогнав одного з невідомих, застосував 

прийом рукопашного бою, збив його з ніг, але той підвівся і зробив спробу 

вдарити поліцейського, інші порушники зупинилися. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 

Варіант 5-й  

Теоретичні питання: 

1. Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних ситуацій 

природного характеру: 

2. Заходи особистої безпеки при затриманні правопорушника та доставленні 

їх до підрозділу Національної поліції. 

Задача № 5 (затримання озброєних злочинців) 

О 13.00 годині, рухаючись по маршруту патрулювання, патрульна машина 

зупинилась на перехресті. У цей час до неї підійшов перехожий і повідомив, що 

хвилину тому був скоєний збройний напад на пункт обміну валюти і двоє 

злочинців на автомобілі ВАЗ-2103 (перехожий вказав державний номер 

автомобіля) тільки що поїхали по цій вулиці. 



Через декілька хвилин пошуку автомобіль із злочинцями було виявлено і 

розпочато його переслідування.  

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції у даній ситуації. 

 

Варіант 6-й  

Теоретичні питання: 

1. Правові основи діяльності поліцейських в умовах правових режимів 

надзвичайного або воєнного стану 

2. Заходи особистої безпеки при зупинці транспортного засобу та його 

огляді. 

 

Задача № 6. 

01 січня 2016 року близько 16.00 год. патрульний інспектор БПП ГУНП в 

Херсонській області, сержант поліції Пшонь Р., прямуючи на службу у однострої 

із спеціальними засобами, звернув увагу на викинуту через кватирку вікна 1-го 

поверху дев’ятиповерхового будинку по пр. Сенявіна, 87 речову сумку. Через 3–5 

хвилин через кватирку виліз і плигнув на землю хлопчик 14–16 років. Біля 

будинку в цей час більше нікого не було.  

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 

Варіант 7-й  

Теоретичні питання: 

1. Індивідуальні засоби захисту поліцейського. 

2. Заходи особистої безпеки при проведенні слідчих дій. 

 

Задача № 7. 

По вулиці Гагаріна, 116, кв. 1 у м. Херсон сталась сімейна сварка між 

подружжям гр. Т. та гр. Г., про що було повідомлено до чергової частини 

Суворовського ВП ГУНП в Херсонській області. На місце події направлено СОГ 

та лейтенанта поліції Черненко Р., що обслуговує адміністративну дільницю, на 

території якої розташований указаний будинок. Під час спілкування з 

працівниками поліції гр. Т. вчинив злісну непокору законним діям працівників 

поліції і вчинив фізичний опір, під час чого вдарив кулаком по правому плечу 

лейтенанта поліції Черненко Р., внаслідок чого останній впав. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 

 



Варіант 8-й  

Теоретичні питання: 

1. Безпека працівників Національної поліції при радіоактивному зараженні 

навколишнього середовища. 

2. Заходи особистої безпеки поліцейського під час застосування заходів 

фізичного впливу. 

 

Задача № 8. 

По вулиці Гагаріна, 116, кв. 1 у м. Херсон сталась сімейна сварка між 

подружжям гр. Т. та гр. Г., про що було повідомлено до чергової частини 

Суворовського ВП ГУНП в Херсонській області. На місце події направлено СОГ 

та лейтенанта поліції Черненко Р., що обслуговує адміністративну дільницю, на 

території якої розташований указаний будинок. Під час спілкування з 

працівниками поліції гр. Т. вчинив злісну непокору законним діям працівників 

поліції і вчинив фізичний опір, під час чого вдарив кулаком по правому плечу 

лейтенанта поліції Черненко Р., внаслідок чого останній впав. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 

Варіант 9-й 

Теоретичні питання: 

1. Заходи пожежної безпеки в підрозділах Національної поліції. 

2. Заходи особистої безпеки поліцейського під час застосування спеціальних 

засобів. 

 

Задача № 9 (озброєний правопорушник) 

20 лютого 2016 року близько 14.00 год. згідно з направленням оперативного 

чергового Комсомольського ВП ГУНП в Херсонській області до Херсонського 

цегляного комбінату прибула екіпірована оперативна група з метою пошуку та 

затримання правопорушника, який на території комбінату вчинив хаотичну 

стрільбу з рушниці. 

Сержант поліції Герасименко А. першим побачив на відстані 15–20 м 

невідомого з рушницею в руках. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 

Варіант 10-й 

Теоретичні питання: 

1. Умови та межі застосування поліцейських заходів примусу 



2. Особиста безпека поліцейського при поводженні з вогнепальною зброєю. 

Задача № 10. 

05 березня 2016 року близько 13.00 год. громадянин А. прибув за викликом 

патрульного інспектора Комсомольського ВП лейтенанта поліції Загреби Д. до 

службового приміщення Комсомольського ВП ГУНП в Херсонській області для 

складання відносно нього адміністративних матеріалів. Громадянин А. під час 

розмови з інспектором Загребою Д. дуже емоційно висловлював своє обурення, 

що до нього незаконно склали матеріали. У процесі конфлікту несподівано 

наблизився до поліцейського та наніс удар рукою в область голови інспектора 

Загреби Д. 

ЗАВДАННЯ: 

Відпрацювати правильні тактичні дії працівників (ка) поліції в ситуації, що 

склалася. 

 


