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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 7 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

 Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

Рік підготовки: 

1-2-й 1-3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

1-4-й 1-5-й 

Лекції 

 

20 год. 10 год. 

Практичні Семінарські 

60 год. 10 год. 

Самостійна робота 

130 год. 190 год. 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

 



 3  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Система тактико-спеціальної підготовки побудована на поєднанні структурних 

елементів (тактики професійної діяльності, спеціальної тактики, цивільного 

захисту, військової топографії тощо) дозволяє досконало вивчити питання 

управління, всебічного забезпечення дій особового складу в типових та 

екстремальних ситуаціях і виробити практичні рекомендації щодо їх вирішення. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» 

– надати слухачам необхідні знання, уміння та навички, які будуть необхідні їм для 

успішного виконання завдань з охорони публічного порядку та публічної безпеки, 

протидії злочинності; навчити слухачів сучасним тактичним прийомам ведення 

оперативно-пошукових, режимних, бойових та інших дій та заходів; надати знання 

щодо налагодження взаємодії між правоохоронними органами під час проведення 

поліцейських та спеціальних поліцейських операцій.  

Завдання - Вивчення навчальної дисципліни передбачає закріпити у слухачів 

володіння теоретичними знаннями і професійними навичками по обраним 

спеціалізаціям; формувати в себе організаторські здібності, вміння тактично 

грамотно діяти в типових та екстремальних ситуаціях. 

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. 

- ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

- ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності:  

- СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми. 

- СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку. 

- 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. 

- СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 
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спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці. 

Результати навчання:  

- ПРН9. Користуватись державною системою урядового зв’язку, 

Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації 

державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, 

користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 

спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. 

- 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. 

- ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну 

зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, 

інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, 

накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази 

даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-

технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

- ПРН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту 

інформації. 

- ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та 

противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

Зв’язок тактико-спеціальної підготовки з правовими юридичними 

навчальними дисциплінами ґрунтується на чіткому дотриманні принципів 

законності під час виконання поліцейськими оперативно-службових та 

службово-бойових завдань. 

Навчальна дисципліна «Тактико-спеціальна підготовка» вивчається 

одночасно з навчальними дисциплінами «Вогнева підготовка», «Особиста 

безпека поліцейського», «Спеціальна фізична підготовка», «Безпека 

дорожнього руху», «Домедична підготовка» має тісні структурно-логічні 

зв’язки з навчальними дисциплінами «Адміністративне право», 

«Адміністративно - юрисдикційна діяльність поліцейських». 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема № 1. Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної підготовки. 

Тактика комунікації патрульного 

Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної підготовки. Позитивний  

контакт. Активне слухання. Взаємодія з «проблемними» людьми. Реагування на 

вербальні образи. Розмовний етикет. 

 

Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. Поводження із психічно 

хворими людьми 

Визначити тип травми. Визначити ПТСР. Зрозуміти, у кого може виникнути 

ПТСР. Що може спричинити ПТСР. Симптоми ПТСР та як вони проявляються. 

Зрозуміти шляхи поводження із особою, яка страждає на ПТСР. Поняття про 

психічне захворювання.  

 

Тема № 3. Застосування сили: огляд 

Застосування континууму сили. Рівні опору. Типи сили. Поліцейські заходи 

примусу. Поверхневий огляд особи. 

 

Тема № 4. Контакт та прикриття  

Ролі та обов’язки   патрульного, який здійснює контакт. Роль та обов’язки   

патрульного, який здійснює прикриття. Принцип «присутність сил». «Шість 

правил» пильності. Особливості при поверхневому огляді затриманого 

правопорушника. 

 

Тема № 5. Основи патрулювання   

Підготовка до патрулювання. Координація дій під час патрулювання. Основні 

форми патрулювання. Реагування на повідомлення. Основні дії патрульних після 

прибуття на місце події. Перевезення затриманого. Загальний алгоритм реагування. 

Службові ситуації: перевірка документів; розпивання алкоголю; вчинення 

насильства в сім’ї; стихійна торгівля; грабіж / розбій. Законність і порядок 

застосування поліцейськими спеціальних засобів при проведення поліцейських 

заходів, їх призначення та тактико-технічні характеристики. План перехоплення. 

Виявлення тіла без ознак життя.  Групові порушення публічного порядку та масові 

заворушення.  Стихійні лиха.  Вибухові речовини. 

 

Тема № 6. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику 

Підстави для зупинення транспортного засобу. Підготовка до зупинення 

транспортного засобу. Дії під час зупинення транспортного засобу. Здійснення 

переслідування транспортного засобу та зупинення його. Розташування 

транспортних засобів під час зупинки. Контакт з підозрілими особами. Огляд 

транспортного засобу. Підготовка до зупинки транспортного засобу з великим 

ступеням ризику. Розташування транспортних засобів під час зупинки з великим 
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ступеням ризику. Затримання підозрюваного (них) під час зупинки транспортного 

засобу з великим ступенем ризику. 

 

Тема № 7. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі)  

Сфери застосування. Комунікація в підрозділі. Схеми пересування. Техніки 

пересування. Зупинка, вихід з контакту. Підхід до будівлі, пересування біля будівлі. 

Блокування злочинця. Складові готовності до внутрішнього обшуку. Вхід в 

будівлю. Обшук будівлі. Відпрацювання кутів та дверних отворів. Способи входу в 

приміщення (хрест, гачок, кут тощо). Пересування у приміщеннях. Пересування по 

коридорах. Пересування по міжповерхових сходах. Обшук приміщення. Обшук 

меблів 

 

Тема № 8. Евакуація патрульного (громадянина) 

Чинники, що враховуються під час порятунку. Піший рятувальний патруль – 

обов’язки, дії. Автомобільний рятувальний патруль – обов’язки, дії. Положення 

транспортного засобу. Способи утримання пораненого під час евакуації. Порядок 

евакуація пораненого у пішому порядку та на автомобілі 

 

Тема № 9. Особливості організації діяльності патрульної поліції в 

особливих умовах 

Правові основи та порядок діяльності патрульної поліції в особливих умовах. 

Оперативне управління патрульної поліції в особливих умовах 

 

Тема № 10. Поняття, види та етапи організації та проведення  

поліцейських операцій  

Поліцейська операція, поняття та види. Підстави і порядок проведення 

поліцейських операцій. Складові етапи поліцейської операції. Основні заходи 

запобігання втратам особового складу 

 

Тема № 11. Концепція управління силами та засобами поліції під час 

забезпечення правопорядку в ході масових заходів.  

Поняття та види масових заходів. Європейські практики забезпечення 

публічної безпеки і порядку під час масових заходів. Скандинавська модель 

забезпечення порядку. Діяльність НПУ по забезпеченню охорони громадського 

(публічного) порядку під час масових заходів. Сили, які забезпечують охорону 

громадського (публічного)  порядку під час масових заходів. Види нарядів, що 

залучаються до несення служби із забезпечення громадського правопорядку під 

час масових заходів 

 

Тема № 12. Тактика дій керівного складу поліції при плануванні та 

організації заходів із забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів.  Питання взаємодії (комунікації) органів 

та підрозділів поліції на стадії планування організації заходів із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів 
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Тактика дій керівного складу поліції при плануванні та організації 

заходів із забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку під час 

масових заходів. Взаємодія органів та підрозділів поліції на стадії планування 

організації заходів із забезпечення правопорядку під час масових заходів.  

Особливості тактичної комунікації нарядів в місцях проведення масових 

заходів. Внутрішня взаємодія. Зовнішня взаємодія. Групи превентивної 

комунікації (ПОЛІІЯ ДІАЛОГУ). Пропорційна реакція поліції. Поетапний 

підхід до забезпечення порядку під час масових заходів. 

 

Тема 13. Система керування (управління) силами та засобами поліції, 

що залучаються до забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку 

під час масових заходів 

Принципи керування силами та засобами поліції під час масових заходів. 

Структура керування (управління). Робота ситуаційних центрів. Завдання та 

відповідальність керівництва у фазі реалізації (виконання) заходів із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів. Завдання та 

відповідальність керівництва після проведення (завершення) масових заходів 

 

Тема 14.  Тактичні заходи та концепція мобільності сил і засобів 

поліції, які залучаються до забезпечення правопорядку під час масових 

заходів 

Дії груп тактичного (оперативного) реагування на різних етапах 

поліцейської операції із забезпечення правопорядку під час масових заходів. 

Обов'язки керівного складу та окремих поліцейських груп тактичного 

(оперативного) реагування в ході проведення поліцейської операції із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів. Тактика використання 

спеціальної техніки і технічних засобів в ході проведення поліцейської операції 

із забезпечення правопорядку під час масових заходів. Техніка затримання 

окремих осіб в ході проведення поліцейської операції із забезпечення 

правопорядку під час масових заходів 

 

Тема № 15. Топографія в системі органів Національної поліції  

Використання топографічних мап, планів і схем в діяльності поліції. 

Орієнтування на місцевості з мапою. Умовні позначки місцевих предметів на 

топомапах.  Рельєф місцевості 

 

Тема № 16. Складання топографічної основи схеми місця пригоди  

Прийоми і правила окомірної зйомки ділянки місцевості.  Порядок 

роботи при складанні топооснови схеми (плану). Методи окомірної зйомки 

ділянки. Метод візування. Метод засічок. Метод визначення магнітних 

азимутів. Практичне складання план-схеми місця пригоди в різних умовах 

службової діяльності 
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Тема № 17. Поняття, види та характеристики блокпостів. 

Організація та несення служби на блокпосту. Тактика дій працівників 

НПУ під час нападу на блокпост 

Варіанти облаштування блокпоста. Розташування блокпоста з урахуванням 

особливостей місцевості. Всебічне забезпечення блокпоста. Бойове 

забезпечення. Охорона. Тактичне маскування. Інженерне забезпечення.  

Радіаційний, хімічний, біологічний захист. Морально-психологічне 

забезпечення. Особливості технічного забезпечення підрозділів.  Сили та 

засоби які залучаються до несення служби на блок постах. Підготовка та 

інструктаж нарядів.  Взаємодія поліцейських під час несення служби. 

Організація  перепускного режиму на блокпостах. Дії поліцейських щодо 

забезпечення особистої безпеки під час перевірки документів та особистого огляду 

громадян. Дії поліцейських щодо забезпечення особистої безпеки під час зупинки 

та огляду транспортного засобу 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(денна форма навчання) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с п інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СЕМЕСТР 

Тема № 1. Предмет, завдання та зміст тактико-

спеціальної підготовки. Тактика комунікації 

патрульного 
12 2  4  6 

Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. 

Поводження із психічно хворими людьми 
12 2  4  6 

Тема № 3. Застосування сили: огляд 10 2  2  6 

Тема № 4. Контакт та прикриття  12 2  2  8 

Разом за 1-й семестр 46 8  12  26 

2 СЕМЕСТР 

Тема № 5. Основи патрулювання   12 2  2  8 

Тема № 6. Зупинка транспортного засобу для 

перевірки з  невідомим рівнем ризику 
10 2  2  6 

Тема № 7. Тактика роботи у невеликих підрозділах 

(зовнішній пошук та внутрішній обшук будівлі)  
12 2  2  8 

Тема № 8. Евакуація патрульного (громадянина) 12 2  2  8 

Тема № 9. Особливості організації діяльності 

патрульної поліції в особливих умовах 
10   4  6 

Разом за 2-й семестр 56 8  12  36 

Разом за рік 102 16  24  62 

3 СЕМЕСТР 

Тема № 10. Поняття, види та етапи організації та 

проведення поліцейських операцій під час масових 

заходів  

14 2  4  8 

Тема № 11. Концепція управління силами та засобами 

поліції під час забезпечення правопорядку в ході 

масових заходів  
12   4  8 

Тема № 12. Тактика дій керівного складу поліції при 

плануванні та організації заходів із забезпечення 

публічної (громадської) безпеки і порядку під час 

масових заходів.  Питання взаємодії (комунікації) 

органів та підрозділів поліції на стадії планування 

організації заходів із забезпечення правопорядку під 

час масових заходів 

10   4  6 

Тема 13. Система керування (управління) силами та 

засобами поліції, що залучаються до забезпечення 

публічної (громадської) безпеки і порядку під час 

масових заходів 

12   4  8 

Тема 14. Тактичні заходи та концепція мобільності 

сил і засобів поліції, які залучаються до забезпечення 

правопорядку під час масових заходів 
8   2  6 

Разом за 3-й семестр 56 2  18  36 

4 СЕМЕСТР 

Тема № 15. Топографія в системі органів 

Національної поліції  
18 2  6  10 

Тема № 16. Складання топографічної основи схеми 

місця пригоди  
16   6  10 
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Тема № 17. Поняття, види та характеристики 

блокпостів. Організація та несення служби на 

блокпосту. Тактика дій працівників НПУ під час 

нападу на блокпост 

18   6  12 

Разом за 4-й семестр 52 2  18  32 

Разом за рік 108 4  36  68 

Всього за навчальну дисципліну 210 20  60  130 

 

 

(заочна форма навчання) 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л с п Інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СЕМЕСТР 

Тема № 1. Предмет, завдання та зміст тактико-

спеціальної підготовки. Тактика комунікації 

патрульного 
12 2    10 

Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. 

Поводження із психічно хворими людьми 
10     10 

Тема № 3. Застосування сили: огляд 10     10 

Разом за 1-й семестр 32 2    30 

2 СЕМЕСТР 

Тема № 4. Контакт та прикриття  12 2    10 

Тема № 5. Основи патрулювання   12     12 

Тема № 6. Зупинка транспортного засобу для 

перевірки з  невідомим рівнем ризику 
12  2   10 

Тема № 7. Тактика роботи у невеликих підрозділах 

(зовнішній пошук та внутрішній обшук будівлі)  
12  2   10 

Разом за 2-й семестр 48 2 4   42 

Разом за рік 80 4 4   72 

       

3 СЕМЕСТР 

Тема № 8. Евакуація патрульного (громадянина) 12     12 

Тема № 9. Особливості організації діяльності 

патрульної поліції в особливих умовах 
12     12 

Тема № 10. Поняття, види та етапи організації та 

проведення поліцейських операцій під час масових 

заходів  

12 2    10 

Тема № 11. Концепція управління силами та засобами 

поліції під час забезпечення правопорядку в ході 

масових заходів  
12  2   10 

Разом за 3-й семестр 48 2 2   44 

4 СЕМЕСТР 

Тема № 12. Тактика дій керівного складу поліції при 

плануванні та організації заходів із забезпечення 

публічної (громадської) безпеки і порядку під час 

масових заходів.  Питання взаємодії (комунікації) 

органів та підрозділів поліції на стадії планування 

організації заходів із забезпечення правопорядку під 

час масових заходів 

14 2    12 

Тема 13. Система керування (управління) силами та 14  2   12 
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засобами поліції, що залучаються до забезпечення 

публічної (громадської) безпеки і порядку під час 

масових заходів 

Тема 14. Тактичні заходи та концепція мобільності 

сил і засобів поліції, які залучаються до забезпечення 

правопорядку під час масових заходів 
12     12 

Разом за 4-й семестр 40 2 2   36 

Разом за рік 88 4 8   80 

5 СЕМЕСТР 

Тема № 15.  

Топографія в системі органів Національної поліції  
12     12 

Тема № 16. Складання топографічної основи схеми 

місця пригоди  
12     12 

Тема № 17. Поняття, види та характеристики 

блокпостів. Організація та несення служби на 

блокпосту. Тактика дій працівників НПУ під час 

нападу на блокпост 

18 2 2   14 

Разом за 5-й семестр 42 2 2   38 

Всього за навчальну дисципліну 210 10 10   190 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

(денна форма навчання) 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема № 1. Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної підготовки. 

Тактика комунікації патрульного 
4 

2.  Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. Поводження із психічно 

хворими людьми 
4 

3.  Тема № 3. Застосування сили: огляд 2 

4.  Тема № 4. Контакт та прикриття  2 

5.  Тема № 5. Основи патрулювання   2 

6.  Тема № 6.Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику 
2 

7.  Тема № 7. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі) 
2 

8.  Тема № 8. Евакуація патрульного (громадянина) 2 

9.  Тема № 9. Особливості організації діяльності патрульної поліції в 

особливих умовах 
4 

10.  Тема № 10. Поняття, види та етапи організації та проведення 

поліцейських операцій під час масових заходів 
4 

11.  Тема № 11. Концепція управління силами та засобами поліції під час 

забезпечення правопорядку в ході масових заходів 
4 

12.  Тема № 12. Тактика дій керівного складу поліції при плануванні та 

організації заходів із забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів.  Питання взаємодії (комунікації) 

органів та підрозділів поліції на стадії планування організації заходів із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів 

4 

13.  Тема 13. Система керування (управління) силами та засобами поліції, 

що залучаються до забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів 
4 

14.  Тема 14. Тактичні заходи та концепція мобільності сил і засобів поліції, 

які залучаються до забезпечення правопорядку під час масових заходів 
2 

15.  Тема № 15. Топографія в системі органів Національної поліції 6 

16.  Тема № 16. Складання топографічної основи схеми місця пригоди 6 
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17.  Тема № 17. Поняття, види та характеристики блокпостів. Організація та 

несення служби на блокпосту. Тактика дій працівників НПУ під час 

нападу на блокпост 
6 

Всього  60 

 

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 6. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику 
2 

2. Тема № 7. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі) 
2 

3. Тема № 11. Концепція управління силами та засобами поліції під час 

забезпечення правопорядку в ході масових заходів 
2 

4. Тема 13. Система керування (управління) силами та засобами поліції, 

що залучаються до забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів 
2 

5. Тема № 17. Поняття, види та характеристики блокпостів. Організація та 

несення служби на блокпосту. Тактика дій працівників НПУ під час 

нападу на блокпост 
2 

Всього  10 

 

 

7. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

(денна форма) 

 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. 
Тема № 1. Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної 
підготовки. Тактика комунікації патрульного 

6 

2. 
Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. Поводження із 
психічно хворими людьми 

6 

3. Тема № 3. Застосування сили: огляд 6 

4. Тема № 4. Контакт та прикриття  8 

5. Тема № 5. Основи патрулювання   8 

6.  
Тема № 6. Зупинка транспортного засобу для перевірки з 
невідомим рівнем ризику 

6 

7. 
Тема № 7. Тактика дій поліцейських у невеликих підрозділах 
(зовнішній пошук та внутрішній огляд будівлі) 

8 

8. Тема № 8. Евакуація патрульного (громадянина) 8 

9. 
Тема № 9. Особливості організації діяльності патрульної поліції в 

особливих умовах 
6 

10. 
Тема № 10. Поняття, види та етапи організації та проведення поліцейських 

операцій під час масових заходів  
8 

11. 
Тема № 11. Концепція управління силами та засобами поліції під час 

забезпечення правопорядку в ході масових заходів  
8 

12. 

Тема № 12. Тактика дій керівного складу поліції при плануванні та 

організації заходів із забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів.  Питання взаємодії (комунікації) 

органів та підрозділів поліції на стадії планування організації заходів із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів 

6 
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13. 
Тема 13.  Система керування (управління) силами та засобами поліції, 

що залучаються до забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів 
8 

14. 
Тема 14. Тактичні заходи та концепція мобільності сил і засобів поліції, 

які залучаються до забезпечення правопорядку під час масових заходів 
6 

15. Тема № 15. Топографія в системі органів Національної поліції  10 

16. Тема № 16. Складання топографічної основи схеми місця пригоди  10 

17. 
Тема № 17. Поняття, види та характеристики блокпостів. Організація та 

несення служби на блокпосту. Тактика дій працівників НПУ під час 

нападу на блокпост 
12 

Всього  130 

 

 

8. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 (заочна форма) 

 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. 
Тема № 1. Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної 
підготовки. Тактика комунікації патрульного 

10 

2. 
Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. Поводження із 
психічно хворими людьми 

10 

3. Тема № 3. Застосування сили: огляд 10 

4. Тема № 4. Контакт та прикриття  10 

5. Тема № 5. Основи патрулювання   12 

6.  
Тема № 6. Зупинка транспортного засобу для перевірки з 
невідомим рівнем ризику 

10 

7. 
Тема № 7. Тактика дій поліцейських у невеликих підрозділах 
(зовнішній пошук та внутрішній огляд будівлі) 

10 

8. Тема № 8. Евакуація патрульного (громадянина) 12 

9. 
Тема № 9. Особливості організації діяльності патрульної поліції в 

особливих умовах 
12 

10. 
Тема № 10. Поняття, види та етапи організації та проведення поліцейських 

операцій під час масових заходів  
10 

11. 
Тема № 11. Концепція управління силами та засобами поліції під час 

забезпечення правопорядку в ході масових заходів  
10 

12. 

Тема № 12. Тактика дій керівного складу поліції при плануванні та 

організації заходів із забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів.  Питання взаємодії (комунікації) 

органів та підрозділів поліції на стадії планування організації заходів із 

забезпечення правопорядку під час масових заходів 

12 

13. 
Тема 13.  Система керування (управління) силами та засобами поліції, 

що залучаються до забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку під час масових заходів 
12 

14. 
Тема 14. Тактичні заходи та концепція мобільності сил і засобів поліції, 

які залучаються до забезпечення правопорядку під час масових заходів 
12 

15. Тема № 15. Топографія в системі органів Національної поліції  12 

16. Тема № 16. Складання топографічної основи схеми місця пригоди  12 

17. 
Тема № 17. Поняття, види та характеристики блокпостів. Організація та 

несення служби на блокпосту. Тактика дій працівників НПУ під час 

нападу на блокпост 
14 

Всього  190 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, 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 семінарських занять або засідань наукового гуртка. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Заняття з навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка»  

проводяться з групою здобувачів вищої освіти.  

Серед основних методів, що застосовуються для навчання можна 

зазначити:  

словесні методи – інформацію здобувач вищої освіти  отримує вербальним 

спосібом (бесіда, розповідь, пояснення тощо);  

наочні методи – інформацію здобувач вищої освіти  отримує на основі 

сенсорно-перцептивної діяльності (демонстрування, ілюстрації, показ об’єкта 

або моделі тощо).  

Слід зазначити також, що при проведенні занять з тактико-спеціальної 

підготовки також застосовуються сучасні наочні методи та розробки, у вигляді 

мультимедійних лекцій з основних тем навчальної дисципліни, демонструються 

навчальні відеофільми тощо.  

Враховуючі практичну спрямованість навчальної дисципліни «Тактико-

спеціальна підготовка» особливе місце при її викладанні займають практичні 

методи. Суть їх у тому, що шляхом виконання практичних дій здобувач вищої 

освіти  отримує деяку інформацію, яку в подальшому аналізує, на підставі 

аналізу робить виснововки щодо її практичного застосування. Цінність 

практичного методу посідає в отриманні здобувачам вищої освіти и не тільки 

знань у відповідній сфері, а й, перш за все, у формуванні необхідних умінь та 

практичних навичок.  

 

11. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(для денної форми навчання) 

Поточна успішність та підсумковий контроль навчання здобувачів вищої 

освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України, затвердженого наказом 

МВС України від 26 січня 2016 року № 50. 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів з 

певних тем навчальної програми. 

До форм поточного контролю відносяться: 

- опитування під час проведення семінарських і практичних занять; 

- проведення експрес-опитування; 

- проведення опитування з використанням спеціальних комп’ютерних 

програм; 

- оцінювання виконання практичних завдань. 

Системою оцінювання рівня знань під час проведення практичних занять є 

виставлення оцінок за чотирибальною шкалою. 

Індивідуальна оцінка з тактико-спеціальної підготовки виставляється за: 

1. Письмове розв’язання ситуативних завдань: 

2. Техніку і тактику виконання прийомів затримання та 

виконання/розв’язання ситуативних завдань із застосування заходів примусу: 

3. Здійснення практичного виконання (наочної демонстрації) ситуативних 

завдань/алгоритмів (індивідуально або за участі двох і більше поліцейських). 

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. 

Підсумкова оцінка здобувача вищої освіти з тактико-спеціальної 

підготовки (за результатами розв’язання 5 ситуативних завдань, індивідуально 

або за участі двох і більше поліцейських) становить: 

5 - «відмінно»,  якщо отримано оцінки: 5, 5, 5, 5 ,5;   5, 5, 5, 5, 4;  5, 5, 5, 4, 4; 

4 - «добре»,  якщо отримано оцінки:  5, 5, 4, 4, 4;   5, 4, 4, 4, 4;   4, 4, 4, 4, 4;    

5, 4, 4, 4, 3;   5, 5, 4, 3, 3;   4, 4, 4, 4, 3; 

3 - «задовільно»,  якщо отримано оцінки:   5, 4, 3, 3, 3;    5, 3, 3, 3, 3;              

4, 4, 4, 3, 3;     4, 4, 3, 3, 3;     4, 4, 3, 3, 3;     4, 3, 3, 3, 3;      3, 3, 3, 3, 3. 

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання завдання. 

Помилками при розв’язанні ситуативних завдань, у тому числі із 

застосування заходів поліцейського примусу слід вважати: 

- порушення заходів особистої безпеки; 

- порушення порядку алгоритму дій у типовій ситуації; 

- порушення послідовності застосування поліцейських заходів примусу; 

- невиконання складових елементів типового алгоритму дій; 

- проведення алгоритму дій  із зупинками; 

- пропущення ударів руками, ногами, підручними засобами, холодною 

зброєю; 

- невміле застосування спеціальних засобів та/або їх застосування із 

порушенням правових підстав; 

- тощо. 
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Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань 

середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково-педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за шкалою оцінювання 

ECTS та національною шкалою. 

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. 

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. 

 

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 
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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. 

 

13. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 
За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За національною шкалою / За шкалою ECTS 

 заноситься до заліково - екзаменаційній відомості 

90–100 А/Відмінно 

82–89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 FX/Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F/Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

14. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

(1 семестр для денної форми навчання / 2 семестр для заочної 

форми навчання) 

1. Що є предметом навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна 

підготовка»? 

2. Завдання та зміст навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна 

підготовка». 

3. Яке місце в системі службової підготовки посідає ТСП? 

4. Охарактеризуйте предмет ТСП. 

5. Що вивчає теорія ТСП? 

6. З якими навчальними дисциплінами пов’язана ТСП? 

7. На яких основних принципах ґрунтується ТСП? 

8. У чому полягає мета ТСП? 
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9. Дайте характеристику основних напрямів ТСП. 

10. Що формує у співробітників НП ТСП? 

11. Що охоплює практичний аспект ТСП? 

12. Поняття «Позитивний контакт». 

13. Поняття «Активне слухання». 

14. Що розуміється під взаємодією з «проблемними» людьми? 

15. Яким чином здійснюється реагування на вербальні образи? 

16. Поняття «Розмовний етикет»? 

17. Яким чином визначається тип травми? 

18. Яким чином визначається ПТСР? 

19. Що може спричинити ПТСР? 

20. Перерахуйте симптоми ПТСР та як вони проявляються. 

21. Поняття «Застосування континууму сили». 

22. Поняття «Рівні опору». 

23. Поняття «Типи сили». 

24. Поняття «Поліцейські заходи примусу». 

25. Порядок здійснення поверхового огляду особи. 

26. Ролі та обов’язки поліцейського, який здійснює контакт. 

27. Роль та обов’язки поліцейського, який здійснює прикриття. 

28. Поняття «Присутність сили». 

29. «Шість правил» пильності. 

30. Які види нарядів патрульної служби використовуються? 

31. Які додаткові сили залучаються для забезпечення публічної безпеки і 

порядку? 

32. Яка довжина маршруту патруля на автомобілі? 

33. Яка довжина маршруту на мотоциклі? 

34. Яка довжина маршруту пішого патруля? 

35. Що таке патруль? 

36. Що таке патрульна група? 

37. Що входить в екіпірування патрульного? 

38. Яке призначення СПГ? 

39. Яка відстань від центру поста до його меж? 

40. Які обов’язки нарядів із гарантування публічної безпеки і порядку? 

41. Як патрульний повинен звертатися до громадян? 

42. Що недопустимо у поводженні з громадянами? 

43. Як має поводитися патрульний з документами громадян? 

44. Дайте визначення Національна поліція України. 

45. Які основні варіанти пересування під час патрулювання? 

46. Які основні повноваження Національної поліції? 

47. Які зобов’язання має патрульний при виконанні службових 

обов’язків? 

48. Що патрульний зобов’язаний знати відповідно до встановлених 

завдань? 

49. Що забороняється патрульному при виконанні ним своїх службових 

повноважень? 
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50. Яким має бути порядок створення секторів реагування патрульної 

поліції та організація їх функціонування? 

51. Які основні функції та завдання групи реагування патрульної поліції? 

52. Яким має бути порядок реагування групи реагування патрульної 

поліції на повідомлення про правопорушення або іншу подію? 2. З якого 

моменту наступає затримання особи? 

53. Чи дозволяється затримання без ухвали слідчого судді? 

54. Яким має бути строк затримання особи на підставі ухвали слідчого 

судді з моменту затримання? 

55. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше скількох 

годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду? 

56. Що розуміють під поняттям «адміністративне правопорушення»? 

57. Коли наступає адміністративна відповідальність? 

58. Ким може провадитися адміністративне затримання особи? 

59. З якого моменту обчислюється строк адміністративного затримання? 

60. Що необхідно пам’ятати в разі затримання правопорушника? 

61. При участі в переслідуванні поліцейського-кінолога з собакою де 

слідують інші члени наряду?  

62. На яких підставах іноземці та особи без громадянства, які вчинили 

злочин або адміністративне правопорушення, несуть відповідальність? 

63. Яким має бути алгоритм дій в разі затримання іноземців? 

64. Які правові підстави поверхневої перевірки? 

65. Відповідно до якого нормативно-правового документа при виявленні, 

в ході поверхневої перевірки, будь-яких слідів правопорушення поліцейський 

забезпечує їх схоронність та огляд? 

66. Коли працівник поліції може здійснювати обшук особи і на підставі 

яких нормативно-правових документів? 

67. Кому здають вилучені під час зовнішнього огляду документи, зброю 

та інші предмети? 

68. На який час одягаються кайданки? 

69. В якому положенні мають бути руки затриманого, коли йому 

надягають металеві кайданки? 

70. При одяганні пластикових кайданків в якому положенні мають бути 

руки? 

71. Чи можна одягати кайданки перед тулубом затриманого? 

72. За наявності яких підстав працівник поліції має право затримувати 

особу як підозрювану в скоєнні злочину? 

73. На якій відстані від затриманого, під час огляду його речей, повинен 

знаходитися собака? 
 

(2семестр для денної форми навчання / 3 семестр для заочної форми 

навчання) 

1. Порядок підготовки до патрулювання. 

2. Порядок координації дій під час патрулювання. 

3. Основні форми патрулювання. 
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4. Порядок реагування на повідомлення. 

5. Основні дії поліцейських після прибуття на місце події.  

6. Порядок дій під час виявлення тіла без ознак життя. 

7. Порядок застосування поліцейськими спеціальних засобів при 

проведення поліцейських заходів. 

8. Призначення спеціальних засобів відповідно закону та їх тактико-технічні 

характеристики. 

9. Підстави для зупинення транспортного засобу. 

10. Дії поліцейських під час зупинення транспортного засобу? 

11. Порядок огляду транспортного засобу. 

12. Порядок затримання підозрюваного (них) під час зупинки 

транспортного засобу з великим ступенем ризику. 

13. Складові готовності до внутрішнього огляду. 

14. Порядок входу в будівлю з метою огляду. 

15. Порядок пересування у приміщеннях під час огляду. 

16. Чинники, що враховуються під час порятунку. 

17. Піший рятувальний патруль – обов’язки, дії. 

18. Автомобільний рятувальний патруль – обов’язки, дії. 

19. Способи утримання пораненого під час евакуації. 

20. Правові основи та порядок діяльності патрульної поліції в особливих 

умовах. 

21. Яким чином здійснюється оперативне управління патрульної поліції в 

особливих умовах. 

22. Які основні напрями використання засобів радіозв’язку та їх значення 

в діяльності підрозділів НП? 

23. Які є види радіозв’язку та їх характеристики? 

24. Які бувають способи організації радіозв’язку? 

25. Яка методика правила ведення радіообміну в радіомережі? 

26. Як здійснюється класифікація засобів радіозв’язку? 

27. Які Ви знаєте радіостанції для використання в підрозділах 

Національної поліції? 

28. Які основні напрями використання засобів відеофіксації інформації в 

діяльності підрозділів Національної поліції? 

29. Які тактико-технічні характеристики персонального відеореєстратора 

DMT1 Ви знаєте? 

30. Які діють заборони під час використання персонального 

відеореєстратора DMT1? 

31. Яка методика і правила використання персонального відеореєстратора 

DMT1? 

32. Як здійснюється отримання та повернення персонального 

відеореєстратора DMT1? 

33. Які є поліцейські заходи? 

34. Що відноситься до превентивних поліцейських заходів? 

35. Де і коли застосовується перевірка документів? 

36. Як здійснюється опитування неповнолітньої особи? 



 21  

37.  Коли застосовується поверхнева перевірка? 

38. Чи дозволяється зупинка транспортного засобу для перевірки 

документів? 

39. За яких обставин поліцейський може вимагати залишити місце і 

обмеження доступу на визначену територію? 

40. Коли поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння 

річчю або пересування транспортного засобу? 

41. У яких випадках поліція може проникнути до житла чи  іншого 

володіння особи без вмотивованого рішення суду? 

42. До кого застосовується поліцейське піклування? 

43. Правові підстави проведення поверхневої перевірки та огляду ТЗ? 

44. Яке розташування службового ТЗ стосовно ТЗ правопорушника в 

різних рівнях загрози? 

45. Якими мають бути тактичні дії в разі наближення до ТЗ при 

невідомому рівні загрози? 

46. Які підстави для переслідування ТЗ? 

47. Як повинні діяти патрульні наряди в разі зупинки транспортного 

засобу з високим рівнем ризику? 

48. 1. Які правові підстави доставлення нарядами поліції осіб до 

49. підрозділу Національної поліції? 

50. 2. У чому різниця між доставленням особи до підрозділу 

51. Національної поліції й адміністративним затриманням? 

52. 3. За який час має бути здійснене доставлення особи до підрозділу 

НП? 

53. З якого боку має рухатися поліцейський у разі доставлення 

підозрюваного пішим порядком одним працівником поліції? 

54. Що недопустимо при супроводженні підозрюваного пішим порядком 

одним поліцейським? 

            

3 семестр для денної форми навчання / семестр для заочної форми 

навчання 

1. У разі доставлення особи транспортним засобом, що насамперед 

потрібно зробити? 

2. Під час доставлення особи патрульними до підрозділу Національної 

поліції на якій відстані мають рухати поліцейські? 

3. Який транспорт забороняється використовувати в разі доставлення 

осіб, підозрюваних у скоєнні злочину? 

4. Що потрібно зробити після доставлення особи транспортним засобом 

до підрозділу Національної поліції? 

5. Які правові підстави проведення опитування? 

6. У чому полягає відмінність опитування від допиту? 

7. В яких місцях проводиться прийоми проведення опитування особи, 

поліцейським?  

8. Чи є надання особою інформації добровільним? 

9. Чи особа може відмовитися від надання інформації? 
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10. Як правильно побудувати процес опитування особи? 

11. Яких очікуваних результатів має досягнути працівник поліції після 

правильної побудови процесу опитування? 

12. На які етапи можна поділити процес проведення опитування особи 

поліцейським? 

13. Чи можна опитувати неповнолітніх осіб без участі батьків (одного з 

них), іншого законного представника або педагога? 

14. У чому полягає ефективна комунікація поліцейського з населенням? 

15. Які методи ефективної комунікації треба застосовувати 

поліцейському під час проведення опитування? 

16. Які є способи переслідування «по гарячих слідах»?  

17. Що необхідно враховувати в разі переслідування правопорушника «по 

гарячих слідах»? 

18. Які загальні тактичні прийоми переслідування правопорушника «по 

гарячих слідах» вироблені на практиці? 

19. Яких рекомендацій щодо дотримання заходів особистої безпеки та 

тактики переслідування «по гарячих слідах» має дотримуватися працівник 

поліції? 

20. Які особливості застосування методики розслідування «по гарячих 

слідах»? 

 

21. Особливості охорони публічного (громадського) порядку під час 

проведення масових заходів. 

22. Основні завдання нарядів поліції під час підготовки та проведення 

масових заходів.  

23. Види нарядів поліції, які залучаються до охорони публічного 

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

24. Засоби поліції, що використовуються під час охорони публічного  

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху під час проведення 

масових заходів.  

25. Дії працівників поліції у натовпі. 

26. Тактика виявлення та припинення правопорушень, які вчинюються 

під час масових заходів.  

27. Тактика запобігання груповим порушенням публічного  

(громадського) порядку при проведення масових заходів.  

28. Особливості фіксації порушень публічного  (громадського) порядку 

нарядами поліції при проведення масових заходів. 

29. Завдання поліції щодо охорони публічного  (громадського) порядку 

під час проведення спортивних, релігійних, політичних та інших масових 

заходів.  

30. Взаємодія нарядів поліції з організаторами масових заходів, іншими 

правоохоронними органами та громадськістю з питань забезпечення 

правопорядку та безпеки під час їх проведення.  
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31. Інформаційне забезпечення діяльності поліції при проведення 

масових заходів. 

32. Тактика пошукових дій нарядів поліції та блокування території. 

33. Групові порушення публічного  (громадського) порядку та масові 

заворушення як різновид надзвичайних ситуацій криміногенного характеру, їх правова 

і кримінологічна характеристика.  

34. Причини виникнення ГПГП та масових заворушень.  

35. Об’єктивні та суб’єктивні умови які сприяють виникненню та розвитку 

масових заворушень.  

36. Психологічна характеристика натовпу. 

37. Заходи щодо попередження можливості виникнення ГПГП та масових 

заворушень. 

38. Сили і засоби, які використовуються в поліцейських операціях по ліквідації 

групових порушень публічного  (громадського) порядку.  

39. Види, призначення і склад службових нарядів і груп задіяних в ліквідації 

групових порушень публічного  (громадського) порядку. 

40. Керівництво поліцейською операцією. Вимоги до особистості керівника та 

старших груп оперативно-тактичного реагування.  

41. Порядок взаємодії задіяними силами та засобами на всіх етапах операції. 

Організація зв’язку. 

42. Визначення та завдання топографії. 

43. Означення місцевості та її тактичні властивості.  

44. Визначення орієнтиру та його призначення. 

45. Порядок визначення орієнтирів. 

46. Види та класифікація топографічних мап. 

47. Різниця понять топомапа, топоплан і топосхема.  

48. Використання знань військової топографії в оперативно-службовій 

діяльності поліції. 

49. Оборона  блокпоста та вимоги, яким вона повинна відповідати. робота 

командира з організації оборони блокпоста.  

50. Особливості  підготовки та ведення оборонного бою вночі.  

51. Сили та засоби які залучаються до несення служби на блок постах. 

52. Організація  перепускного режиму на блокпостах.  

53. Дії працівників поліції та заходи особистої безпеки під час перевірки 

документів та особистого огляду громадян.  

54. Дії працівників поліції та заходи особистої безпеки під час зупинки та 

огляду транспортних засобів.  

55. Взаємодія задіяних сил та засобів під час бойових та інших дій.  

56. Призначення і суть спеціальних поліцейських операцій по затримання 

озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння.  

57. Зміст оперативних, режимних, інших заходів та бойових дій в 

операціях по затриманню озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно 

небезпечне діяння.  

58. Нормативні акти, які регламентують діяльність поліції під час 

спеціальних поліцейських операцій.  
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59. Мета поліцейської операції, підстави для її проведення. Масштаб 

спеціальної поліцейської операції.  

60. Прийняття рішення про введення в дію спеціальних поліцейських 

операцій.  

61. Сили та засоби, призначені для проведення поліцейської операції по 

розшуку та затриманню озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно 

небезпечне діяння.  

62. Функції груп оперативного шикування. Організація, вибір 

оптимальних способів дій.  

63. Поняття блокування, пошуку, переслідування, оточення. 

64. Оперативно-розшукові заходи по встановленню місцезнаходження 

озброєних злочинців в умовах населених пунктів сільського та міського типу. 

65. Прибуття до місця укриття злочинців, його блокування.  

66. Особливості затримання групи озброєних злочинців.  

67. Дії та заходи після затримання (знешкодження) злочинців.  

68. Тактика особистого обшуку. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

(4 семестр для денної форми навчання / 5 семестр для заочної форми 

навчання) 

 

1. Поняття поліцейської операції. 

2. Терміни, що використовуються під час проведення поліцейських операцій 

направлених на ліквідацію групових порушень публічного  (громадського) порядку 

3. Тактичний керівник сектору – визначення, завдання, функції? 

4. Група превентивної комунікації - визначення, завдання, функції? 

5. Тактична група патрульної поліції - визначення, завдання, функції? 

6. Тактична група поліції особливого призначення - визначення, завдання, 

функції? 

7. Тактична група аеророзвідки - визначення, завдання, функції? 

8. Групи попередньої фільтрації - визначення, завдання, функції? 

9. Групи документування - визначення, завдання, функції? 

10. Кінологічний підрозділ - визначення, завдання, функції? 

11. Вибухотехнічний підрозділ - визначення, завдання, функції? 

12. Конвойний підрозділ - визначення, завдання, функції? 

13. Ситуаційний центр - визначення, завдання, функції? 

14. Мобільний ситуаційний центр - визначення, завдання, функції? 

15. Поліцейські заходи. Види.  

16. Вимоги до проведення поліцейських заходів. 

17. Превентивні поліцейські заходи. Види. 

18. Вимоги до проведення превентивних поліцейських заходів.  

19. Підстави та порядок проведення поверхневої перевірки особи. 

20. Підстави та порядок проведення зупинки транспортного засобу. 

21. Підстави та порядок проведення поверхневої перевірки транспортного 

засобу. 
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22. Підстави та порядок проведення обмеження фактичного володіння річчю. 

23. Підстави та порядок проведення обмеження пересування особи.  

24. Підстави та порядок проведення проникнення до житла або іншого 

володіння особи. 

25. Підстави та порядок проведення обмеження доступу до визначеної 

території. 

26. Поліцейські заходи примусу. 

27. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. 

28. Порядок застосування фізичної сили. 

29. Спеціальні засоби, що застосовуються поліцією. 

30. Перелік спеціальних засобів. 

31. Порядок застосування спеціальних засобів. 

32. Обмеження щодо застосування спеціальних засобів. 

33. Підстави та порядок застосування вогнепальної зброї.  

34. Проведення учбово-тренувальних навчань для проведення 

поліцейських операцій. 

35. Аналіз результатів проведення учбово-тренувальних навчань. 

36. Обов’язки керівників учбово-тренувальних навчань з проведення 

поліцейських операцій. 
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