
Організація діяльності підрозділів 

ювенальної превенції

Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра адміністративної діяльності поліції



Опис навчальної 

дисципліни

Викладається у 2 семестрі на

другому році навчання

Лекцій 120 годин

Семінарські 40 годин

Самостійна робота 10 годин

Ступень вищої  освіти 

бакалавр

Форма контролю -

залік



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.



Міждисциплінарні зв’язки

«Основи адміністративно юрисдикційної діяльності»

«Адміністративне право»

«Адміністративна відповідальність»

«Організація діяльності дільничних офіцерів поліції»



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.

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 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;
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