
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра адміністративної діяльності поліції



Опис навчальної 

дисципліни

Викладається у 5 семестрі на

третьому році навчання

Лекцій 22 годин

Семінарські 22 годин

Самостійна робота 46 годин

Ступень вищої  освіти 

бакалавр

Форма контролю -

екзамен



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.



Міждисциплінарні зв’язки

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність»

«Адміністративне право»

«Адміністративна відповідальність»

«Організація діяльності дільничних офіцерів поліції»



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.

Форми та методи навчання



Методи та критерії оцінювання:

(для денної форми навчання)

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається за

рейтинговою шкалою, що передбачає накопичення 100 балів,

які перераховуються в національну шкалу та шкалу

оцінювання ЄКТС.

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача

вищої освіти:

- робота на семінарських, практичних заняттях – 50 балів;

- самостійна робота – 30 балів;

- модульна контрольна робота – 10 балів;

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - наукова

робота (як додатковий здобуток) – 10 балів



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.
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