
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

1. Кафедра: Тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

2. Інформація про 

викладачів: 

Домніцак Володимир Володимирович – кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. 
Заслужений тренер України з універсального бою, 

майстер спорту України з годзю-рю карате, віце-

президент Відокремленого підрозділу федерації самбо в 
Одеській області. 

Сфера наукових інтересів: Спеціальна-фізична 

підготовка, тактико-спеціальна підготовка, особиста 

безпека поліцейського. 
З викладачем можна зустрітися за адресою : м. Одеса вул. 

Успенська, 1 (096) 364 42 32 Viber, електронна адреса:  

D_vladoff@ukr.net 
Удренас Галина Іванівна – майор поліції, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри тактикто-спеціальної 

вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції.  
Сфера наукових інтересів: Домедична підготовка, 

тактична медицина, тактико-спеціальна підготовка, 

особиста безпека поліцейського. 
З викладачем можна зустрітися за адресою : м. Одеса вул. 

Успенська, 1 (097) 411 94 62 Telegram, електронна адреса: 

udrenas3200@gmail.com 

Дьорова Олена Миколаївна – викладач кафедри тактико-
спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. 

Сфера наукових інтересів: Особиста безпека 
поліцейського, юридична психологія. 
З викладачем можна зустрітися за адресою : м. Одеса вул. 

Успенська, 1 (066) 001 76 80 Telegram, електронна адреса: 

L3108@meta.ua 

3. Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

4. Форма навчання: Денна, заочна 



5. Статус навчальної 

дисципліни: 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі: 

Викладається у першому та другому семестрі (заочна) на 

першому році навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські/практичні 

заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 (денна)       90 (заочна) 

 

10 (денна)         4 (заочна) 

30 (денна)         12 (заочна) 

 

50 (денна)       74 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни: 

В рамках навчальної дисципліни «Особиста безпека 

поліцейського» передбачається не тільки глибоке 

вивчення законодавчої бази в галузі безпеки діяльності 

поліцейського, але й набуття практичних навичок щодо 

організаційно-правових, тактико-психологічних, 

фізичних заходів, покликаних зберегти життя та здоров’я 

працівника поліції, та підтримати високий рівень 

ефективності їх професійних дій під час несення служби 

у підрозділах Національної поліції України 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

узагальнення і систематизація досвіду практичної 

діяльності підрозділів Національної поліції, і даних 

наукових досліджень з питань дотримання особистої 

безпеки та проблемних питань в організації і виконанні 

своїх службових повноважень працівниками поліції, а 

також забезпечення публічної безпеки і порядку на основі 

вимог статутів, законів України, інструкцій та інших 

нормативних документів, що регламентують діяльність 

підрозділів Національної поліції України. 



9. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Навчальна дисципліна: «Особиста безпека 

поліцейського» тісно пов’язана в структурній і логічній 

послідовності з іншими навчальними дисциплінами: 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

«Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна 

підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», «Безпека 

дорожнього руху», «Домедична підготовка».  

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних та 

семінарських занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, 

дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 



Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

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: 

ПК 

= 

∑ПК 
× 

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, 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.  

Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним 
працівником в заліково-екзаменаційну відомість  

та індивідуальний навчальний план здобувача вищої 

освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною 
шкалою. 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: основні законодавчі акти, накази МВС, правила і 

рекомендації в галузі особистої безпеки діяльності 

поліцейського; правила техніки безпеки під час 

виконання службових обов’язків; основні напрямки і 

способи по удосконаленню ступеня безпеки в підрозділах 

МВС.  

вміти: ідентифікувати шкідливі та небезпечні 

фактори, проводити оцінку обстановки, дотримуватися 

правил особистої безпеки під час виконання службових 

обов’язків; забезпечувати застосування і правильну 

експлуатацію індивідуальних та колективних засобів 

захисту; надавати першу домедичну допомогу. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Аброськін В.В. Діяльність Національної 

поліції України щодо забезпечення публічної 

безпеки в умовах антитерористичної операції: 

навчальний посібник / Аброськін В.В. – Харків: 

ХНУВС, 2019. – 212 с. 

2. Булачек В.Р. Особиста безпека працівника 

ОВС України: навчальний посібник. – 2-ге видання 

зі змінами і доповненнями / В.Р. Булачек, С.М. 

Банах, О.І. Тьорло, І.Ю. Землянський та ін. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2016. – 264 с. 

3. Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М., 

Домброван О.І., Дьорова О.М. Навчально-



практичний посібник Безпека життєдіяльності та 

медицина надзвичайних ситуацій/ розроб. Дулгер 

В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М., Домброван О.І., 

Дьорова О.М. ОДУВС.- Одеса 2019 – 243 с. 

4. Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М., 

Домброван О.І., Дьорова О.М. Методичні 

рекомендації Перша домедична допомога/ розроб. 

Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М., Домброван 

О.І., Дьорова О.М. ОДУВС.- Одеса 2019– 157 с. 

5. Лимарь М.В., Корженко О.М., Бахчеван 

Є.Ф. Довідник поліцейського: ГУНП в Одеській 

області. Одеса: ВНП УКЗ ГУНП в Одеській області, 

2018. 148с. 

6. Бахчеван Є.Ф. До питання забезпечення 

особистої безпеки працівника Національної поліції 

України під час екстремальної ситуації. Актуальні 

проблеми професійної підготовки поліцейського: 

матеріали круг. стол., 26 жовт. 2016 р., Одеса: 

ОДУВС, 2016. с. 19-22. 

7. Бурангулов А.В. Проблеми забезпечення 

особистої безпеки працівників поліції під час 

виконанні службових обов’язків. Роль та місце 

правоохоронних органів у розбудові демократичної 

правової держави: матеріали VIII міжнар. наук.-

практ. конф., 25 берез. 2016 р.,Одеса: ОДУВС, 2016. 

С. 201 - 203. 

8. Геращенко О.С. Превентивні поліцейські 

заходи: опитування особи. Роль та місце 

правоохоронних органів у розбудові демократичної 

правової держави: матеріали VIII міжнар. наук.-

практ. конф., 25 берез. 2016 р., Одеса: ОДУВС, 

2016. с. 247-248. 

9. Геращенко О.С. Правові засади 

застосування працівниками Національної поліції 

України спеціальних засобів під час забезпечення 

публічної безпеки і порядку. Організація 

професійної підготовки в підрозділах Національної 



поліції України: матеріали круг. столу, м. Одеса, 31 

жовт. 2017 р. ОДУВС, 2017. с.55-58. 

10. Дулгер В.В., Геращенко О.С. 

Психологічна готовність курсантів ВНЗ МВС 

України до застосування вогнепальної зброї. 

Службова підготовка як система заходів, 

спрямованих на удосконалення знань, умінь та 

навичок працівників Національної поліції України: 

матеріали круглого столу, м. Одеса, 2 листоп.2018 

р. Одеса,2018. с.72-75. 

11. Дьорова О.М. «Фактори психофізичної 

готовності поліцейського до застосування 

вогнепальної зброї». Службова підготовка як 

система заходів, спрямованих на удосконалення 

знань, умінь та навичок працівників Національної 

поліції України: матеріали Всеукр. наук.- практ. 

конфер. (2 листопада 2018 р.) ОДУВС – Одеса.: с. 

76-79. 

12. Конєв О.Ю., Ніколаєв О.Т. 

Удосконалення службової підготовки майбутніх 

поліцейських. Організація професійної підготовки 

в підрозділах Національної поліції України: 

матеріали круг. столу, 31 жовт 2017 р., Одеса: 

ОДУВС, 2017. С.97-100. 

13. Ташматов В.А. Зупинення транспортного 

засобу поліцією як один із видів превентивних 

поліцейських заходів. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2016. № 2. С.136-140. 

14. Ташматов В.А. Правові підстави 

зупинення транспортного засобу поліцією України. 

Підготовка поліцейських в умовах реформування 

системи МВС України: матеріали II наук.-практ. 

конф. 21 квіт. 2017 р,. Харків, С.358- 364. 

15. Удренас Г.І. Дії поліцейського при 

ураженні людей електрострумом. Службова 

підготовка як система заходів, спрямованих на 

удосконалення знань, умінь та навичок працівників 



Національної поліції України: матеріали круглого 

столу, м. Одеса, 2 листоп.2018 р. Одеса,2018. С.162-

166. 

16. Ульянов О.І. Правові засади застосування 

вогнепальної зброї працівниками Національної 

поліції. Організація професійної підготовки в 

підрозділах Національної поліції України: матер. 

круг. столу 31 жовт. 2017 р., Одеса: ОДУВС, 2017. 

С.192-197. 

 

 
 

 

 


