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Мета та завдання практики 

1.1 Практична підготовка курсантів Одеського державного 

університету внутрішніх справ є складовою частиною навчально-виховного 

процесу і забезпечує подальше закріплення та поглиблення одержаних ними 

теоретичних знань, набуття і вдосконалення професійних вмінь, прищеплення 

їм інтересу до обраної спеціальності. 

Метою навчальної практики є поглиблення отриманих теоретичних 

знань, набуття практичних навичок роботи в займаній посаді, ознайомлення з 

діяльністю підрозділів превентивної діяльності та перевірка підготовленості 

майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов’язків. 

Завдання навчальної практики: 

 систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань та 

умінь, отриманих при навчанні; 

 набуття навичок самостійної професійної роботи;  

 розвиток органiзаторських здiбностей, iнiцiативи при виконаннi 

службових обов'язкiв; 

 розвиток у курсантiв iнтересу до науково-дослiдної роботи, набуття 

ними навичок проведення дослiджень i експериментування, пошук найбiльш 

ефективних методiв виконання професiйних обов'язкiв. 

1.2 Навчальна практика організовується та проводиться відповідно до 

навчальних планів і програм Університету, згідно наказу МВС України від 27.06.2013 

№ 621 «Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та 

курсантів вищих навчальних закладів МВС України», положень Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну поліцію», 

Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів Одеського державного 

університету внутрішніх справ, освітньо-професійної програми «Право», 

схваленої на засіданні Вченої ради Одеського державного університету 

внутрішніх справ (протокол від 23.08.2022 №23), освітньо-професійної 

програми «Правоохоронна діяльність», схваленої на засіданні Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол від 

29.06.2022 №21). 

1.3 Навчальна практика проводиться в підрозділах превентивної 

діяльності шляхом безпосередньої участі курсантів в практичній діяльності, 

виконання конкретних завдань з урахуванням спеціалізації, в межах посадових 

обов’язків дільничних офіцерів поліції зазначених підрозділів. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує 

проходження практики (з ОПП «Право»). 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні компетентності 

СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння її правової природи. 

СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з 

таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати 

правові позиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ. 

СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

СК19. Здатність і готовність забезпечувати захист конститувційних прав 

і свобод у випадках будь-яких умисних дій фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного спрямування. 

Програмні результати навчання 

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю.  

РН6. Оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН12. Доносити до респондента матеріал з певної правової 

проблематики доступно і зрозуміло.  

РН13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

РН14. Використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності. 

РН17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди. 
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РН19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

РН20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити 

обґрунтовані правові висновки. 

РН22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує 

проходження ознайомчої практики (з ОПП «Правоохорона діяльність»).  

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.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні компетентності 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави. 

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним 

апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.  

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти. 

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

адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків). 

СК17. Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та 

юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і 

використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної 

оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 

матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система. 

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. 

СК21. Здатність вживати заходів з метою запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

СК22. Здатність забезпечувати права дітей, які перебувають у контакті 

із законом. 

Програмні результати навчання 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності.  

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її.  

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, 

вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у 

соціальній і професійній сферах. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними 

особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для 

повного та всебічного встановлення необхідних обставин. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки.  

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

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. 

ПРН20. Підтримувати, встановлені на законодавчому рівні, умови 

дотримання дозвільної системи. 

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. 

ПРН23. Запобігати та протидіяти домашньому насильству. 

ПРН.24. Здійснювати діяльність у сфері забезпечення прав і свобод 

дітей, які перебувають у контакті із законом. 

2. Організація проведення навчальної практики 

2.1. Організацію проведення практики, контроль за її проходженням 

забезпечують керівництво університету, а також відповідні керівники 

Національної поліції України за місцем практики. 
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З метою вдосконалення та закріплення курсантами практичних вмінь 

організовується та проводиться вивчення та опрацювання матеріалів 

діяльності підрозділів Національної поліції за наступними напрямами: 

 організація роботи дільничних офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громади; 

 організація охорони публічного порядку на поліцейській дільниці; 

 організація роботи дільничних офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громади по взаємодії з іншими підрозділами та службами поліції та 

населенням; 

 організація ведення документації дільничними офіцерами поліції 

та поліцейськими офіцерами громади; 

 організація роботи дільничних офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громади з особами, які перебувають на превентивному 

(профілактичному) обліку; 

 організація діяльності дільничних офіцерів поліції та 

поліцейських офіцерів громади щодо розгляду звернень громадян. 

2.2. На період навчальної практики наказом ректора університету 

призначаються керівники з числа науково-педагогічного складу, які несуть 

відповідальність за організацію, хід, якість та результати практики курсантів.  

Вони зобов’язані: 

- забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед 

від’їздом курсантів на практику: інструктаж про порядок проходження 

практики та з техніки безпеки, надання курсантам необхідних документів 

(програма, індивідуальний план, методичні рекомендації та інші матеріали, 

перелік яких встановлює заклад вищої освіти); 

- контролювати забезпечення відповідних умов практики курсантів 

та проведення з ними обов’язкових інструктажів; 

- забезпечувати контроль виконання курсантами індивідуальних 

планів практики; 

- сприяти вивченню та систематизації позитивного досвіду роботи 

випускників попередніх років; 

- подавати письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо його покращення. 

2.3. Керівник навчальної практики курсантів від Університету має право: 

- знайомитись з індивідуальними планами практики та станом 

ведення щоденників та давати вказівки щодо виконання конкретних завдань і 

набуття практичних навичок; 

- виявляти і вживати заходів для усунення недоліків в організації та 

проходженні практики; 

- ознайомлюватися з умовами праці курсантів під час практики, 

виконання ними вимог розпорядку дня, службової дисципліни та дотримання 

ними заходів безпеки;  

- виявляти та з’ясовувати причини порушень, що вчиняються 

курсантами під час проходження практики, вживати заходи щодо їх усунення; 
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- вимагати від керівництва підрозділу відділу поліції ГУНП та 

керівника практики дотримання завдань практики та виконання ними 

обов`язків, доповідати вищому керівництву ГУНП та ректору університету, 

начальникам факультетів про виявлені недоліки; 

- вносити пропозиції щодо заохочення керівників практики із числа 

працівників відділу поліції ГУНП. 

2.4. ГУНП повинні: 

- призначити наказом керівниками практики поліцейських з числа 

найбільш підготовлених працівників і які мають достатній практичний досвід, 

високі ділові та моральні якості. Цим же наказом курсанти закріплюються за 

керівниками практики (не більше трьох курсантів за одним керівником); 

- організувати своєчасне оформлення та видачу курсантам на період 

практики вкладишів до посвідчення особи, що підтверджує виконання ними 

обов’язків на конкретній посаді; 

- здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням 

практики, узагальнювати та аналізувати її результати, розробляти 

рекомендації щодо її вдосконалення, підводити підсумки практики. 

Результати практики оформлюються наказом, копія якого направляється до 

університету. 

2.5. Керівництво практики здійснюється начальниками відділу поліції 

ГУНП, в яких вона проводиться. На них покладаються такі обов’язки: 

- забезпечення виконання програми, індивідуальних планів 

практики в повному обсязі та контроль за їх реалізацією; 

- контроль встановленого режиму роботи курсантів; 

- представлення курсантів особовому складу підрозділу, 

роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця керівника практики та інших 

працівників під час виконання курсантами своїх обов’язків; 

- проведення інструктажів курсантів, ознайомлення їх з 

оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу поліції, його 

структурою, внутрішнім розпорядком, правилами особистої безпеки тощо; 

- проведення виховної роботи із курсантами; 

- створення для курсантів необхідних житлово-побутових умов 

(надання, по можливості, безкоштовного житла, медичного обслуговування, а 

також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими 

бланками, літературою, тощо) в разі необхідності; 

- аналіз роботи курсантів і надання їм допомоги для успішного 

виконання програми практики; 

- складання та затвердження характеристик на курсантів. 

Примітка: 

У характеристиці мають знайти відображення обсяг і якість 

виконання програм та індивідуального плану, рівень підготовленості 

курсантів до виконання службових обов’язків і вміння використовувати 

набуті знання в роботі; морально-психологічні якості; наявність навичок 

роботи з документацією на поліцейській дільниці; здатність готувати та 

складати робочі документи; особисті морально-вольові якості, 
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дисциплінованість, старанність; загальний культурний і професійний рівень 

розвитку, підсумкова оцінка за практику. 

2.6. На безпосередніх керівників практики ГУНП покладаються 

обов'язки: 

- ознайомлення курсантів з оперативною обстановкою за напрямом 

роботи та її особливостями; 

- щоденний облік та оцінка роботи курсантів, контроль за виконанням 

ними індивідуальних планів практики, внутрішнього розпорядку, контроль за 

веденням щоденників; 

2.7. Під час практики курсанти підпорядковуються начальнику 

відповідного підрозділу поліції, який на цей період є для них безпосереднім 

керівником. 

2.8. Використовувати курсантів для виконання завдань, не передбачених 

програмою, а також переміщати їх з одного до іншого підрозділу без 

погодження з університетом забороняється. 

2.9. Під час проходження практики курсанти, незалежно від посади, що 

займають, зобов’язані: 

 скласти за допомогою керівника практики відповідно до програми 

індивідуальний план роботи, виконувати передбачені програмою та планом 

завдання у повному обсязі у встановлений термін; 

 навчитися складати рапорти про застосування заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, про факт події, про перевірку 

піднаглядного по місцю мешкання, про порушення адміністративного нагляду 

та перевірку умов зберігання предметів і об’єктів дозвільної системи; 

 під керівництвом наставника навчитись відбирати пояснення від 

потерпілого, свідка та правопорушника; 

 виконувати розпорядок дня, встановлений у відділу поліції за місцем 

проходження практики, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці 

його проходження; 

 вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, які 

стосуються діяльності ГУНП; 

 брати участь у житті колективу, відвідувати заняття зі службової 

підготовки; 

 вести щоденник, регулярно звітувати керівнику практики про 

виконану роботу; 

 перед закінченням практики скласти звіт за встановленою формою 

та затвердити його у начальника відділу поліції ГУНП. 

2.10. Під час походження навчальної практики курсанти, незалежно від 

посади, що займають, мають право: 

 ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, 

визначених програмою та індивідуальними планами; 

 користуватися технічними та іншими засобами, які є у відповідному 

відділі поліції. 



9 

 

 вносити пропозиції керівництву ГУНП і ОДУВС щодо 

вдосконалення організації і проведення практики, а також діяльності 

підрозділу та підготовки фахівців. 

2.11. Під час походження практики дозволено залучати курсантів до 

заходів з публічної безпеки і порядку, спрямованих на запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

При проходженні практики курсанти повинні (орієнтовно): 

(Перший тиждень навчальної практики) 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З організацією роботи, структурою 

ВП ГУНП, в якому курсант 

проходить практику. 

Визначити структуру ВП ГУНП та 

викласти її у вигляді схеми в 

робочому зошиті.  

2. З особливостями організації 

роботи, правовою основою 

діяльності підрозділів 

превентивної діяльності ВП ГУНП, 

в якому курсант проходить 

практику. 

Визначити структуру підрозділів 

превентивної діяльності ВП ГУНП 

та викласти її у вигляді схеми в 

робочому зошиті. Зазначити 

основні напрями діяльності 

кожного структурного підрозділу. 

3. З організацією роботи та 

структурою відділу (сектору) 

дільничних офіцерів поліції. 

Законспектувати інформацію 

відносно структури відділу 

(сектору) дільничних офіцерів 

поліції в робочому зошиті. 

4. З контрольно-наглядовою справою 

дільниці. 

Підготувати макет контрольно-

наглядової справи поліцейської 

дільниці (не більше 10 документів) 

(з дотриманням вимог 

законодавства про захист 

персональних даних). 

5. Зі станом оперативної обстановки 

на території дільниці, в якій 

курсант проходить практику. 

Законспектувати в робочий зошит 

інформацію відносно оперативної 

обстановки на території 

поліцейської дільниці, в якій 

курсант проходить практику. 

 Вивчити: 

1. Функціональні обов’язки за 

посадою. 

Спільно з наставником визначити 

функціональні обов’язки, скласти 

план проходження практики, 

щоденно планувати роботу. 

2. Права та обов’язки дільничного та 

старшого дільничного офіцера 

В робочих зошитах занотувати 

права і обов’язки дільничного та 

старшого дільничного офіцера 
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поліції, а також поліцейського 

офіцера громади (за наявності). 

поліції, поліцейського офіцера 

громади (за наявності). 

3. Накази, інструкції які стосуються 

організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції. 

Чинну нормативну базу яка 

стосується діяльності дільничних 

офіцерів поліції, детально 

ознайомитись з Наказом МВС 

України від 28.07.2017 № 650 «Про 

затвердження Інструкції з 

організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громад». 

4. Завдання та основні напрямки 

діяльності дільничного офіцера 

поліції та поліцейського офіцера 

громади. 

Законспектувати в робочому 

зошиті завдання та основні 

напрямки діяльності дільничного 

офіцера поліції та поліцейського 

офіцера громади. 

 Прийняти участь: 

1. У заняттях в системі службової 

підготовки. 

Занотувати в робочому зошиті 

основні положення, які 

висвітлювалися на заняттях зі 

службової підготовки. 

2. В нарадах, інструктажах, 

підведенні підсумків роботи 

відділу (сектору) дільничних 

офіцерів поліції. 

Відобразити основні положення в  

робочому зошиті. 

3. У чергуванні в добовому наряді 

(разом з наставником). 

Скласти звіт про хід чергування в 

робочому зошиті. 

4. У роботі слідчо-оперативної групи 

на місці вчинення кримінального 

правопорушення (разом з 

наставником). 

Занотувати у робочому зошиті 

результати такої роботи. 

(Другий тиждень навчальної практики) 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З видами та характеристикою 

нарядів, які використовуються для 

забезпечення громадського 

порядку на території поліцейської 

дільниці, а також з порядком 

проведення інструктажу нарядів 

щодо охорони громадського 

порядку.  

Занотувати у робочому зошиті 

види нарядів, задіяних для 

охорони громадського порядку на 

території поліцейської дільниці. 

Бути присутнім під час 

проведення інструктажу нарядів, 

що заступають на охорону 

громадського порядку. 



11 

 

2. З організацією проведення 

профілактичної роботи 

працівниками підрозділів 

превентивної діяльності, наявним у 

відділі поліції успішним досвідом 

виявлення причин та умов, що 

призводять до вчинення 

кримінальних та адміністративних 

правопорушень, та ужиття у межах 

компетенції заходів для їх усунення 

(у разі наявності), а також 

особливостями організації та 

проведення інформаційно-

просвітницьких заходів. 

Законспектувати в робочий зошит 

основні напрями та форми 

здйснення профілактичної 

діяльності працівниками 

підрозділів превентивної 

діяльності, а також успішні 

приклади вжиття заходів для 

усунення причин та умов 

вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень 

(у разі наявності), особливості 

організації та проведення 

інформаційно-просвітницьких 

заходів. 

3. З порядком та підставами взаємодії 

з приватними охоронними 

підприємствами (у разі наявності). 

Законспектувати в робочий зошит 

підстави та порядок взаємодії з 

приватними охоронними 

підприємствами та зазначити 

нормативну базу, яка для цього 

потрібна. 

4.  Порядком інформування чергової 

частини органу (підрозділу) поліції 

у разі отримання від населення 

відомостей про осіб, які мають 

наміри вчинити кримінальні 

правопорушення або їх учинили, 

розшукуваних злочинців, осіб, які 

зникли безвісти. 

Скласти рапорт для інформування 

чергової частини про отримання 

від населення відомостей про осіб, 

які мають наміри вчинити 

кримінальні правопорушення або 

їх учинили, або розшукуваних 

злочинців, або осіб, які зникли 

безвісти. 

 Вивчити: 

1. Закони, накази, інструкції та 

аналітичні документи, які 

стосуються охорони громадського 

порядку та забезпечення 

громадської безпеки підрозділами 

превентивної діяльності. 

Законспектувати основні 

положення наказу МВС України 

№ 773 від 10.08.2016 «Про 

затвердження Порядку організації 

взаємодії Національної гвардії 

України та Національної поліції 

України під час забезпечення 

(охорони) публічної (громадської) 

безпеки і порядку» 

2. Порядок проведення профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання 

вчиненню кримінальних та інших 

правопорушень підрозділами 

превентивної діяльності. 

Законспектувати в робочий зошит 

перелік нормативно-правових 

актів, які регламентують порядок 

здійснення профілактичної 

роботи підрозділами 

превентивної діяльності. 
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3. Порядок взаємодії підрозділів 

превентивної діяльності з іншими 

органами державної влади та 

місцевого самоврядування, 

населенням й утвореними 

відповідно до чинного 

законодавства громадськими 

формуваннями з охорони 

громадського порядку. 

Законспектувати у робочому 

зошиті основні положення Закону 

України від 22 червня 2000 р.  

«Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і 

державного кордону» та напрямки 

взаємодії підрозділів 

превентивної діяльності з 

громадськими організаціями. 

4. Порядок організації розшуку осіб, 

які переховуються від слідства та 

суду. 

Занотувати в робочому зошиті 

основні положення, що 

стосуються організації зазначеної 

роботи. 

 Прийняти участь: 

1. У здійсненні патрулювання у складі 

патруля (разом із наставником). 

У робочому зошиті відобразити 

маршрут патрулювання. 

2. У роз’яснювальній роботі серед 

населення, щодо запобігання 

кримінальним та адміністративним 

правопорушенням. 

 

Скласти у робочому зошиті звіт 

про проведення роз’яснювальної 

бесіди. 

3. У проведенні заходів щодо охорони 

публічного порядку під час 

проведення масових заходів (у разі 

їх проведення). 

Описати захід: вид, місце 

проведення та кількість 

учасників. Занотувати 

особливості охорони публічного 

порядку під час проведення 

заходу. 

4. У здійсненні приводу за рішенням 

суду (разом із наставником). 

У робочому зошиті підготувати 

звіт по результатам проведення 

приводу за рішенням суду.  

(Третій тиждень навчальної практики) 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З правилами Єдиного обліку в 

органах і підрозділах поліції 

України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, з 

правилами ведення журналу 

єдиного обліку заяв і повідомлень  

про кримінальні правопорушення 

та інші події, з правилами 

оформлення, видачі та обліку 

Занотувати у робочому зошиті 

основні положення наказу МВС 

України від 08.02.2019 р. № 100 

«Про затвердження Порядку 

ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події», 

зокрема порядок реєстрації, обліку 

та списання звернень громадян. 
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талону-повідомлення єдиного 

обліку. 

2. З організацією роботи дільничних 

офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громади з особами, які 

перебувають на превентивному 

обліку, а також особливостями 

співпраці з групами реагування 

патрульної поліції щодо 

застосування превентивних 

(профілактичних) заходів щодо 

осіб, які схильні до вчинення 

правопорушень та/або 

перебувають на профілактичних 

обліках поліції. 

Занотувати у робочому зошиті 

категорії підоблікових осіб та 

напрямки організації роботи 

дільничних офіцерів поліції та 

поліцейських офіцерів громади з 

особами, які перебувають на 

превентивному обліку, відповідно 

до наказу МВС України № 650 від 

28 липня 2017 року «Про 

затвердження Інструкції з 

організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громад». 

3. З порядком перевірки 

працівниками підрозділів 

превентивної діяльності осіб, які 

звільнені з місць позбавлення волі 

і відносно яких встановлений 

адміністративний нагляд. 

Занотувати у робочому зошиті 

правила адміністративного 

нагляду відповідно до Закону 

Україні від 01 грудня 1994 року 

«Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць 

позбавлення волі» та особливості 

перевірки піднаглядних осіб. 

 Вивчити: 

1. Порядок та строки відпрацювання 

звернень громадян та прийняття по 

ним рішень. 

Законспектувати в робочий зошит 

основні положення Закону 

України «Про звернення 

громадян», наказу МВС України 

від 10.10.2004 №1177 «Про 

затвердження Положення про 

порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх 

особистого прийому в системі 

Міністерства внутрішніх справ 

України», наказу МВС України від 

27.04.2020 № 357 «Про 

затвердження Інструкції з 

організації реагування на заяви і 

повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення 
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або події та оперативного 

інформування в органах 

(підрозділах) Національної поліції 

України». 

2. Порядок взяття на облік осіб, щодо 

яких здійснюється превентивна 

(профілактична) робота. 

Ознайомитись з наказом МВС 

України № 650 від 28.07.2017 р. 

«Про затвердження Інструкції з 

організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції та поліцейських 

офіцерів громад» та наказом МВС 

України №124 від 25.02.2019 р. 

«Про затвердження Порядку 

взяття на профілактичний облік, 

проведення профілактичної 

роботи та зняття з 

профілактичного обліку 

кривдника уповноваженим 

підрозділом органу Національної 

поліції України». Зробити макет 

(копію) облікової справи відносно 

особи, яка вчинила домашнє 

насильство (не більше 10 

документів) (з дотриманням вимог 

законодавства про захист 

персональних даних). 

3. Порядок встановлення, здійснення 

та припинення адміністративного 

нагляду працівниками підрозділів 

превентивної діяльності осіб, які 

звільнені з місць позбавлення волі 

і відносно яких встановлений 

адміністративний нагляд. 

Ознайомитись та зробити макет 

(копію) облікової справи відносно 

особи, щодо якої встановлено 

адміністративний нагляд (не 

більше 10 документів) (з 

дотриманням вимог законодавства 

про захист персональних даних). 

 Прийняти участь: 

1. Прийняти участь у здійсненні 

прийому громадян на поліцейській 

дільниці, реєстрації та перевірки 

наявної інформації по їх 

зверненням, зокрема відібранні 

пояснень від заявника, свідка та 

правопорушника. 

У робочому зошиті занотувати, 

про яку інформацію йдеться мова, 

які результати перевірки, які 

складенні документи, зокрема  

підготувати зразки (копії) рапорту 

про факт події та пояснень від 

заявника, свідка, правопорушника. 

 

2. У перевірці кривдника, який 

перебуває на превентивному 

обліку, за місцем проживання та 

Підготувати копію рапорту 

відносно факту перевірки та 



15 

 

проведенні з ним профілактичної 

роботи. 

проведення профілактичної 

роботи з кривдником. 

3. У здійсненні заходів з контролю за 

дотриманням обмежень, 

установлених Законом України 

«Про  адміністративний  нагляд  за 

особами, звільненими з                 

місць позбавлення волі» та/або у 

проводенні перевірки прибуття 

звільнених осіб до місця 

проживання в порядку, 

встановленому законодавством та 

визначеному статтею 20 Закону 

України «Про соціальну адаптацію 

осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний 

строк». 

Підготувати копію рапорту 

відносно факту перевірки 

дотримання правил 

адміністративного нагляду 

особами, які звільнені з місць 

позбавлення волі і відносно яких 

встановлений адміністративний 

нагляд. 

 

(Четвертий тиждень навчальної практики) 

№ Напрям роботи Завдання 

 Ознайомитися: 

1. З законами, наказами, 

інструкціями та аналітичними 

документами, які стосуються 

дозвільної системи. 

Занотувати схематично основні 

положення наказу МВС України 

від 21.08.1998  №622 «Про 

затвердження Інструкції про 

порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної, 

холодної і охолощеної зброї, 

пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та 

патронів до них, а також 

боєприпасів до зброї, основних 

частин зброї та вибухових 

матеріалів» та наказу МВС 

України від 31.05.1993 №314 

«Про затвердження Інструкції 

про порядок приймання, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#n125
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зберігання, обліку, знищення чи 

реалізації вилученої, добровільно 

зданої, знайденої зброї та 

боєприпасів до неї». 

2. З матеріалами перевірки 

дотримання правил дозвільної 

системи, які були складені 

працівниками підрозділів 

превентивної діяльності. 

Занотовувати у робочому зошиті 

інформацію про матеріали 

перевірки, з якими 

ознайомлювались. 

3. З законами, наказами, 

інструкціями та аналітичними 

документами, які стосуються 

здійснення превентивних 

поліцейських заходів, в тому числі 

поліцейського піклування. 

Занотовувати у робочому зошиті 

перелік норативно-правових 

актів, які регламентують порядок 

застосування превентивних 

поліцейських заходів, а також 

особливості здійснення 

поліцейського піклування. 

  

Вивчити: 

1. Порядок прийняття дільничними 

офіцерами поліції та 

поліцейськими офіцерами громад 

у громадян необхідних документів 

для одержання в органах поліції 

дозволів на придбання, зберігання 

та носіння зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та 

патронів до них або перереєстрації 

(продовження терміну дії таких 

дозволів) та передачі цих 

документів до уповноважених 

підрозділів з контролю за обігом 

зброї та дозвільної системи 

територіальних (відокремлених) 

органів (підрозділів) поліції. 

 

Законспектувати в робочий 

зошит перелік документів, 

необхідних для одержання в 

органах поліції дозволів на 

придбання, зберігання та носіння 

зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та 

патронів до них або 

перереєстрації (продовження 

терміну дії таких дозволів). 

2. Порядок здійснення контролю за 

дотриманням фізичними та 

юридичними особами спеціальних 

правил та порядку зберігання і 

використання зброї, спеціальних 

Занотувати перелік суб’єктів, 

уповноважених на здійснення 

перевірки дотримання правил 

дозвільної системи, а також 
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засобів індивідуального захисту та 

активної оборони, боєприпасів, 

вибухових речовин і матеріалів, 

інших предметів, матеріалів та 

речовин, на які поширюється 

дозвільна система. 

 

документів, які складаються в 

результаті здійснення перевірки. 

3. Порядок вжиття заходів щодо 

встановлення особи дитини, місця 

її проживання, відомостей про 

батьків або осіб, які їх замінюють, 

інших родичів, місця їх 

проживання (перебування) у разі 

надходження повідомлення про 

дитину, яка залишилась без 

батьківського піклування, а також 

у разі виявлення дитини, 

розлученої із сім’єю. 

Занотувати в робочому зошиті 

основні положення зазначеного 

порядку, перелік суб’єктів, з 

якими поліцейські превенції 

взаємодіють при його реалізації, а 

також їх контакти безпосередньо 

у місці проходження навчальної 

практики. 

 Прийняти участь: 

1. У прийнятті документів громадян 

для одержання в органах поліції 

дозволів на придбання, зберігання 

та носіння зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та 

патронів до них або перереєстрації 

(продовження терміну дії таких 

дозволів). 

 

Підготувати макет (копію) 

відповідних документів (з 

дотриманням вимог 

законодавства про захист 

персональних даних). 

2. У здійсненні контролю за 

дотриманням фізичними та 

юридичними особами спеціальних 

правил та порядку зберігання і 

використання зброї, спеціальних 

засобів індивідуального захисту та 

активної оборони, боєприпасів, 

вибухових речовин і матеріалів, 

інших предметів, матеріалів та 

речовин, на які поширюється 

дозвільна система 

Скласти зразок рапорту 

(інформації) про виявленні 

порушення під час перевірки 

предметів та об’єктів дозвільної 

системи. 



18 

 

3. У здійсненні поліцейського 

піклування. 

 

Скласти протокол поліцейського 

піклування. 

4. У підведенні підсумків практики. Підготувати документи за 

результатами проходження 

навчальної практики за 

встановленою формою та 

затвердити їх у начальника 

відділу поліції. 

 

Методичні поради щодо проходження практики. 

 

З метою успішного проведення практики курсант зобов’язаний: 

1. Під час підготовки до практики вивчити програму практики. 

2. Після прибуття на місце практики: 

 відрекомендуватися начальнику відділу поліції ГУНП та доповісти 

про завдання та програму практики; 

 вивчити індивідуальний план роботи, завдання, які стоять перед 

ГУНП, підрозділом, розпорядок дня, познайомитися з особовим складом 

підрозділу. 

3. У ході практики: 

 чітко спланувати свою роботу; 

 ретельно та якісно проводити кожен із заходів, сумлінно виконувати 

всі службові доручення; 

 щоденно вести облік проведених заходів; 

 бути бездоганним в своїй поведінці, взірцем високої 

дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю 

курсанта. 

 

3. Перелік навичок, які повинні бути відпрацьовані при 

проходженні практики курсантами 

3.1. Навички здійснення аналізу стану оперативної обстановки, 

соціально-економічної, демографічної характеристики дільниці, району, 

області. 

3.2. Навички роботи із нормативно-правовими актами, що регламентують 

діяльність дільничних офіцерів поліції та інших працівників підрозділів 

превентивної діяльності, використання їх положень у практичній діяльності. 

3.3. Навички щодо здійснення прийому громадян, спілкування із ними 

(свідками, заявниками, правопорушниками). 

3.4. Навички з організації роботи щодо розгляду звернень громадян, 

реагування на повідомлення та звернення громадян. 

3.5. Навички ведення службової документації дільничним офіцером 

поліції та/або поліцейським офіцером громади. 
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3.6. Навички з охорони громадського порядку та громадської безпеки під 

час проведення масових заходів. 

3.7. Навички попередження, виявлення та припинення правопорушень, 

виявлення і усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень.  

3.8. Навички організації та здійснення профілактичної роботи, зокрема з 

кривдниками. 

3.9. Навички здійснення профілактичної роботи і перевірки щодо 

піднаглядних осіб. 

3.10. Навички складання протоколів про здійснення поліцейського 

піклування, рапортів про факт події, про перевірку піднаглядного за місцем 

мешкання, про порушення правил адміністративного нагляду, про перевірку 

умов зберігання предметів і об’єктів дозвільної системи, а також навички 

відібрання пояснення від заявника, свідка та правопорушника. 

3.11. Навички щодо розшуку осіб, які ухиляються від суду та досудового 

розслідування. 

3.12. Навички щодо перевірки предметів та об’єктів дозвільної системи 

на території обслуговування. 

 

4. Зміст та порядок оформлення звітних матеріалів навчальної 

практики 

 

4.1. Після закінчення практики курсанти подають комісії ОДУВС звітні 

матеріали, а саме: 

1) індивідуальний план (Додаток 1); 

2) щоденник навчальної практики (Додаток 2); 

3) звіт за результатами проходження практики (Додаток 3);  

4) характеристику-відгук (в 2 екземплярах, завірену печаткою відділу 

поліції); 

5) робочий зошит; 

6) макет (копію) контрольно-наглядової справи поліцейської дільниці 

(не більше 10 документів) (з дотриманням вимог законодавства про захист 

персональних даних); 

7) макет (копію) справи відносно особи, щодо якої встановлено 

адміністративний нагляд (не більше 10 документів) (з дотриманням вимог 

законодавства про захист персональних даних); 

8) макет (копію) облікової справи відносно особи, яка вчинила домашнє 

насильство (не більше 10 документів) (з дотриманням вимог законодавства 

про захист персональних даних); 

9) зразок (копію) рапорту для інформування чергової частини про 

отримання від населення відомостей про осіб, які мають наміри вчинити 

кримінальні правопорушення або їх учинили, або розшукуваних злочинців, 

або осіб, які зникли безвісти; 

10) зразок (копію) рапорту відносно факту перевірки та проведення 

профілактичної роботи з кривдником; 
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11) зразок (копію) рапорту відносно факту перевірки дотримання правил 

адміністративного нагляду особами, які звільнені з місць позбавлення волі і 

відносно яких встановлений адміністративний нагляд; 

12) макет (копію) документів (з дотриманням вимог законодавства про 

захист персональних даних), необхідних для одержання громадянами в 

органах поліції дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії, та патронів до них або перереєстрації (продовження терміну дії таких 

дозволів); 

13) зразок (копію) рапорту (інформації) про виявленні порушення під 

час перевірки предметів та об’єктів дозвільної системи; 

14) зразок (копію) протоколу поліцейського піклування; 

15) зразки (копії) рапорту поліцейського про факт події та пояснень від 

заявника, свідка та правопорушника. 

4.2. За 5 днів до закінчення практики курсант складає звіт у друкованому 

вигляді. Звіт складається обсягом до 10-ти аркушів. В ньому необхідно 

вказати: підсумки виконання програми практики (що конкретно зроблено, що 

вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично тощо); висновки про 

результати проходження практики; висновки щодо позитивних моментів 

організації та проходження практики; виклики і недоліки, що виникали під час 

проходження практики, зокрема недостатність знань та навичок з конкретних 

питань, отриманих під час навчання; пропозиції щодо вдосконалення 

навчального процесу та поліпшення організації проходження навчальної 

практики. До звіту можуть додаватися плани, схеми, копії документів, 

фотокартки тощо. 

Звіт підписується курсантом, погоджується з керівником практики і 

затверджується начальником відділу поліції ГУНП. Підпис начальника 

засвідчується гербовою печаткою. 

4.2. До звітніх документів за результатами проходження ознайомчої 

практики курсантів належить також щоденник навчальної практики. В 

щоденнику курсант складає план роботи на кожний день. План роботи 

складається з урахуванням програми практики, оперативної обстановки і 

завдань, отриманих від керівника практики. В щоденнику також 

відображаються результати роботи, проведення якої не планувалось. 

 

5. Захист результатів навчальної практики 

 

5.1. До складу комісії із захисту результатів навчальної практики 

включаються представники кафедри адміністративної діяльності поліції та 

працівники ГУНП в Одеській області, фахівці галузевих служб. 

5.2. Результати проходження навчальної практики оцінюються комісією 

з урахуванням: 

- попереднього вивчення звітних матеріалів; 

- відгуків керівників територіальних підрозділів Національної поліції; 
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- доповідей курсантів під час захисту результатів практики та їх 

відповідей на поставлені запитання;  

- результатів вирішення тестових завдань; 

- результатів проходження поліцейського квесту з використанням 

спеціалізованого навчального полігону «Поліцейська станція». 

5.3. За підсумками захисту результатів проходження навчальної 

практики курсанту виставляється оцінка. Підсумкова оцінка результатів 

проходження ознайомочої практики складається з оцінки наданих звітніх 

документів (максимально 40 балів), оцінки теоретичних знань у вигляді 

відповідей на тестові завдання (максимально 30 балів) та практичних навичок, 

продемонстрованих курсантами під час проходження поліцейського квесту 

(максимально 30 балів).  

5.4. Курсанту, який не виконав програму практики, отримав негативний 

висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під час захисту, 

ректором ОДУВС може бути надано право повторного її проходження під час 

канікулярної відпустки в ГУНП, за місцем дислокації університету. У разі 

повторного невиконання програми практики, отримання негативного 

висновку про якість її проходження або незадовільної оцінки під час захисту 

практики курсант відраховується з університету у встановленому порядку. 

5.5. Результати проходження та захисту практики відображаються в 

індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти, відомості про 

проходження навчальної практики та в додатку до диплома, а також 

враховуються під час вирішення питань щодо доцільності їх призначення на 

ту чи іншу посаду. 

5.6. Загальні підсумки навчальної практики та її захисту, заходи щодо 

подальшого вдосконалення змісту та організації проходження навчальної 

практики обговорюються на засіданні кафедри адміністративної діяльності 

поліції, на яке можуть бути запрошені практичні працівники, які входили до 

складу комісії із захиту результатів проходження навчальної практики. 

 

6. Рекомендована література для підготовки до проходження 

навчальної практики 

 

1. Конституція України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: закон України від 20.12.1994 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80. 

4. Про звернення громадян: закон України від 02.10.1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 

5. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: закон України від 22.06.2000 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text
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6. Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

7. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, 

обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї 

та боєприпасів до неї: наказ МВС України від 31.05.1993 р. №314. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93#Text.  

8. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, 

пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними 

за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів 

до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових 

матеріалів: наказ МВС України від 21.08.1998 р. №622. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98. 

9. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: 

наказ МВС України, Державного департаменту з питань виконання покарань 

від 04.11.2003 р. №1303/203. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-

04. 

10. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх 

справ України: наказ МВС України від 10.10.2004 р. №1177. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#Text.  

11. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 

06.11.2015 р. № 1376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15. 

12. Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної 

гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення 

(охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку: наказу МВС України від 

10.08.2016 р. №773. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16#Text.  

13. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад: наказ МВС України від 

28.07.2017 р. № 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17. 

14. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України: наказ МВС України від 

19.12.2017 р. № 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18. 

15. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події: наказ МВС України від 08.02.2019 р. № 100. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19. 

16. Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, 

проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 

кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України: 

наказ МВС України від 25.02.2019 р. №124. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0270-19#Text.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0270-19#Text
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17. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України: наказ МВС України від 27.04.2020 р. № 357. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text. 

18. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

застосування поліцейського піклування: наказ МВС України від 12.10.2020 р. 

№ 724. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1174-20#Text.  

 

Інтернет ресурси: 

https://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України 

http://www.president.gov.ua/ – Офіційний сайт Президента України. 

http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України 

http://www.mvs.gov.ua/ – Міністерство внутрішніх справ України 

http://police.gov.ua/ – Національна поліція України. 

 

7. Тестові завдання для проведення вхідного/вихідного контролю знань 

курсантів до початку навчальної практики та перед її захистом 

 

Тестові завдання курсанти вирішують протягом 30 хвилин. 

Кількість тестових завдань – 30, до кожного завдання – 4 варіанти 

відповіді, один із яких є правильним. 

 

1. У який строк начальник установи виконання покарання після 

винесення суддею постанови про встановлення адміністративного 

нагляду зобов’язаний проінформувати про це орган поліції за обраним 

піднаглядним місцем проживання: 

A. п’ять діб; 

B. не пізніше трьох діб; 

C. три доби; 

D. не пізніше п’яти діб. 

2. Оберіть правильно види адміністративного нагляду: 

A. попереджувальний і запобіжний; 

B.  нормативний і правовий; 

C.  загальний і спеціальний; 

D.  профілактичний і запобіжний. 

3. Адміністративний нагляд встановлюється щодо: 

A. засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під 

час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають 

стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства; 

B. засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо 

вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання, незважаючи на попередження органів внутрішніх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1174-20#Text
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справ, систематично порушують громадський порядок і права інших 

громадян, вчиняють інші правопорушення; 

C. засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

передбачених; 

D. всі відповіді правильні. 

4. На який термін встановлюється адміністративний нагляд: 

 A. один рік; 

 B. від одного до двох років; 

 C. два роки; 

 D. визначає суд за власним розсудом. 

5. Чи може продовжуватися термін адміністративного нагляду: 

A. ні не може; 

B. може на 3 місяці; 

C. може на 6 місяців; 

D. може на 1 рік. 

6. Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за 

поданням начальника органу поліції в таких випадках: 

A. у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під 

наглядом; 

B. у разі самовільного залишення піднаглядним місця мешкання; 

C. у разі складення відносно піднаглядного адміністративного матеріалу 

по ст. 173; 

D. немає правильної відповіді. 

7. Який зайвий елемент міжнародного механізму забезпечення прав і 

свобод людини:  

A. включення норм міжнародного права стосовно захисту прав і свобод 

людини до національного законодавства;  

B. діяльність міжнародних організацій щодо нагляду та контролю за 

дотриманням міжнародного права; 

C. можливість оскарження неправомірних рішень до європейського суду 

з прав людини; 

D. всі елементи правильні. 

8. Розгляд питання про встановлення адміністративного нагляду судом 

проводиться: 

A. невідкладно; 

B. 3-х денний термін; 

C. 5-ти денний термін; 

D. 10-ти денний термін. 

9. Який документ вручається піднаглядному при виїзді на інше постійне 

місце проживання: 

A. дозвіл; 

B. маршрутний лист; 

C. контрольний листок; 

D. розписка. 
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10. При отриманні постанови про встановлення адміністративного 

нагляду дільничний офіцер поліції оформляє на піднаглядного: 

A. рапорт про прийняття адміністративного нагляду; 

B. супровідний лист про провадження адміністративного нагляду; 

C. справу адміністративного нагляду; 

D. висновок про адміністративного піднаглядного. 

11. Яким органом встановлюється адміністративний нагляд:  

A. судом; 

B. судом, начальником органу виконання покарань, начальником органу 

поліції; 

C. прокуратурою, судом, начальником органу виконання покарань, 

начальником органу поліції; 

D. Міністерством з встановлення адміністративного нагляду. 

12. Який наказ МВС України регламентує діяльність дільничного офіцера 

поліції та поліцейського офіцера громади: 

A. Наказ МВС України № 650 від 26.07.2017 року «Про затвердження 

Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» 

B. Наказ МВС України № 550 від 20.12.2012 року «Про затвердження 

Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» 

C. Наказ МВС України № 350 від 16.09.2016 року «Про затвердження 

Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» 

D. Наказ МВС України № 750 від 08.07.2018 року «Про затвердження 

Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» 

13. Звернення, які не потребують додаткового вивчення та проведення 

перевірки за ними, розглядаються у такий термін: 

А. невідкладно, але не пізніше 3 днів від дня їх отримання; 

В. невідкладно, але не пізніше 5 днів від дня їх отримання; 

С. невідкладно, але не пізніше 10 днів від дня їх отримання; 

D. невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. 

14. До перевірки звернень громадян можуть залучатися за згодою: 

А. представники приватних підприємств; 

В. представники контролю документообігу; 

С. представники заявника; 

D. представники громадськості. 

15. Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до підрозділу 

поліції превентивної діяльності, має права, визначені ст. 18 Закону 

України «Про звернення громадян»: 

А. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;  

В. особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та 

брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

С. знайомитися з матеріалами перевірки;  

D. всі відповіді правильні. 

16. Громадянину за наслідками розгляду його скарги надається: 

А. письмова відповідь; 

В. телефонне повідомлення з записом до справи; 
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С. письмова або усна відповідь; 

D. усі відповіді є вірними. 

17. Посадові особи Національної поліції України, які компетентні 

приймати і розглядати скарги, в межах своїх повноважень зобов'язані: 

А. робити підсумки виконаних робіт за скаргами; 

В. проводити за власною ініціативою перевірки щодо порушення; 

С. забезпечувати поновлення порушених прав; 

D. усі відповіді правильні. 

18. Звернення розглядаються і вирішуються в термін: 

А. не більше 5 днів від дня їх отримання; 

В. не пізніше 7 днів від дня їх отримання; 

С. не більше 14 днів від дня їх отримання; 

D. не більше одного місяця від дня їх отримання. 

19. На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, а також 

холодною, нагородною, пневматичною зброєю (крім відомчої зброї), 

пристроями, заводиться: 

A. особова справа; 

B. реєстраційна справа; 

C. особова анкета; 

D. журнал обліку. 

20. Строк дії дозволів на виготовлення, зберігання та використання 

предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування 

підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна 

система,  які видаються на ім'я керівників підприємств, установ і 

організацій, а також громадянам: 

A. на 5 років; 

B. на 4 рокі; 

C. на 3 роки; 

D. без обмежень. 

21.  Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та 

користатися можуть громадяни України, які досягли: 
A. 25 років; 

B. 24 років; 

C. 21 року; 

D. 18 років. 

22.  Правом придбання мисливської нарізної зброї можуть громадяни 

України, які досягли: 
A. 25 років; 

B. 24 років; 

C. 21 року; 

D. 18 років. 

23.  Правом придбання холодної та пневматичної зброї та користатися 

можуть громадяни України, які досягли: 
A. 25 років; 

B. 24 років; 
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C. 21 року; 

D. 18 років. 

24. Яка стаття КУпАП визначає відповідальність за порушення 

громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів? 
A. ст. 189; 

B. ст.190; 

C. ст. 191; 

D.  ст. 192. 

25. Уся, добровільно здана, вилучена з незаконного обігу в державних 

установах чи окремих громадян, знайдена нарізна зброя, коли ця зброя не 

є речовим доказом, повинна бути передана на склади управлінь, відділів,  

МТЗ МВС, УП ГУНП України: 

A. у 3-денний строк; 

B. у 5-денний строк; 

C. у 10-денний строк; 

D. у 14-денний строк. 

26. Особливості обігу зброї визначені: 
A. наказом МВС України від 21.08.1998 № 622; 

B. наказом МВС України від 27.04.2020 № 357; 

C. наказом МВС України від 08.02.2019 № 100; 

D. наказом МВС України від 07.07.2017№ 575. 

27. Який нормативно-правовий акт затвердив Порядок взяття на 

профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з 

профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу 

Національної поліції України? 

A. Наказ Мінсоцполітики та МВС №369/180 від 13.03.2019; 

B. Наказ МВС №654 від 01.08.2018; 

C. Наказ МВС №124 від 25.02.2019; 

D. Постанова КМУ №658 від 22.08.2018. 

28. Протягом якого строку відомості про взяття кривдника на 

профілактичний облік вносяться до інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: 

A. протягом доби;  

B. протягом 10 діб;  

C. протягом 1 місяця;  

D. протягом 6 місяців.  

29. За загальним правилом профілактичний облік здійснюється 

протягом: 

A. 1 місяця; 

B. 6 місяців; 

C. 1 року; 

D. немає правильного варіанту відповіді. 

30. У випадку застосування поліцейського піклування поліцейський 

складає: 
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A. протокол; 

B. рапорт; 

C. пояснення; 

D. звіт. 

 

Критерії оцінювання результатів відповідей 

на тестові завдання для проведення вхідного/вихідного контролю 

знань курсантів до початку практики та перед її захистом 

 

Кількість  

правильних відповідей 

Оцінка 

за національної шкалою 

27-30 відмінно 

20-26 добре 

10-19 задовільно 

менше 10 незадовільно 

 

8. Проведення поліцейського квесту. 

 

Навчальний взвод розподіляється на команди по 2 особи, кожна з яких 

виконує завдання, передбачені фабулою. 

Під час квесту забороняється користуватися мобільними телефонами, 

використовувати мережу Інтернет, окрім завдань, які потребують їх 

використання. 

1. Організаційний етап (30 хв.) (здійснюється за адресою: Одеська 

область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 121 

(спеціалізований навчальний полігон «Поліцейська станція») та передбачає 

наступні заходи:  

1.1. Ознайомлення здобувачів із порядком проходження квесту та 

критеріями оцінювання. 

1.2. Заповнення курсантами вхідної анкети учасника поліцейського 

квесту (Додаток 4). 

1.3. Розподіл курсантів на підгрупи по 2 особи та визначення черговості 

демонстрації ними вмінь та навиків на навчальному полігоні. 

1.4. Після розподілу курсантів на підгрупи, групи по черзі отримують 

фабули із завданнями (варіант поліцейського квесту) та вирушають на 

спеціалізований навчальний полігон «Поліцейська станція», де демонструють 

відповідні навики за умовами фабули. Інші курсанти в цей час знаходяться в 

навчальній аудиторії 121. Члени комісії також поділяються на дві групи, одна 

з яких залишається в навчальній аудиторії та спостерігає за діями курсантів на 

екрані монітору, інша – знаходиться безпосередньо в поліцейській станції та 

спостерігає за діями курсантів на даній локації. 

2. Робочий етап здійснюється за адресою: Одеська область, 21-й км 

Старокиївської дороги, спеціалізований навчальний полігон «Поліцейська 

станція». 
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2.1. Група курсантів приступає до виконання службово-професійного 

завдання. Кожна з груп працює по окремо визначеному варіанту 

поліцейського квесту. 

Варіант 1. Проведення профілактичної бесіди та оформлення 

документації щодо особи, яа звільнилась з місць позбавлення волі, та щодо 

якої судом встановлений адміністративний нагляд. 

Варіант 2. Звернення особи, яка бажає стати власником зброї. 

Варіант 3. Постановка на профілактичний облік особи, яка вчинила 

домашнє насильство, та проведення з нею профілактичної бесіди. 

Варіант 4. Звернення щодо вчинення дрібного хуліганства. 

Варіант 5. Звернення щодо систематичного розпивання алкогольних 

напоїв та куріння невідомими особами на дитячому майданчику. 

Варіант 6. Звернення особи з пропозицією щодо створення громадського 

формування з охорони громадського порядку. 

Варіант 7. Інформаційно-просвітницький захід для громадськості щодо 

правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. 

Варіант 8. Інформаційно-просвітницький захід для громадськості з 

питань профілактики вживання та розповсюдження наркотичних засобів та 

психотропних речовин. 

Варіант 9. Інформаційно-просвітницький захід для громадськості з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству. 

Варіант 10. Виявлення дитини, яка жебракує. 

Курсанти повинні уважно ознайомитись із фабулою, визначити 

алгоритм своїх дій, сформувати перелік документів, які складають поліцейські 

відповідно до умов фабули, а також безпесередньо скласти один із них. 

Документація кожного варіанту поліцейського квесту охоплює наступні 

елементи: мету, тип квесту, фабулу, локалізацію квест-точки, технічне 

забезпечення фабули, завдання для групи учасників, час роботи групи на 

навчальному полігоні, очікуваний результат. 

Члени комісії спостерігають за діями курсантів на навчальному полігоні 

та роблять відповідні нотатки у бланку оцінки результатів захисту навчальної 

практики (Додаток 5). 

Допускається залучення курсантів до участі у кількох квестах за 

умовою, що вони виконуватимуть у додаткових квестах тільки допоміжну 

роль (наприклад, виконання функцій заявника або правопорушника), що не 

підлягатиме оцінці комісією, оскільки не презентує компетентність, 

професійно важливі знання, уміння та навички. Під час виконання таких 

додаткових функцій особи не можуть надавати консультації, методичну 

допомогу, допомогу у прийнятті рішень основним учасникам, які 

демонструють виконання службово-професійного завдання. 

Після проходження квесту група залишає полігон і для виконання 

завдання прибуває наступна група. 

2.2. Оцінювання комісією результатів навчальної практики кожного із 

курсантів. Оцінка виставляється колегіально членами комісії. Якщо 

виникають спірні ситуації, вирішальне слово має голова комісії. 
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3. Підсумковий етап (30 хв.) передбачає наступні заходи:  

3.1. Збір групи у повному складі. 

3.2. Підведення підсумків захисту результатів навчальної практики. 

3.3. Заповнення анкет зворотнього зв’язку (Додаток 6). 
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ФАБУЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КВЕСТУ. 

 

ВАРІАНТ 1. ТЕМА – ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ БЕСІДИ 

ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ОСОБИ, ЯА 

ЗВІЛЬНИЛАСЬ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ТА ЩОДО ЯКОЇ 

СУДОМ ВСТАНОВЛЕНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД. 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування превентивних поліцейських заходів та 

заходів примусу, складення рапорту за підсумками виконання службового 

завдання; розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей.  

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Постановою Енського районного суду м. відносно 

громадянина Паська Кирила Євгеновича, 12.04.1973 р.н., проживає по вул. 

Успенській, 1, кв.320, в м. Енськ, раніше судимого за ч.1 ст. 309 КК України, 

встановлено адміністративний нагляд терміном на 1 рік.  

Даною постановою встановлено обмеження та зобов’язання:  

- заборонено вихід з квартири за місцем проживання з 22-00 години до 

08-00 годин; 

- заборона відвідувати кафе, бари, ресторани та інші заклади, де 

дозволено роздрібну торгівлю міцними алкогольними напоями на розлив;  

- з’являтися 1,2,3,4-й четвер кожного місяця у період з 16-00 до 20-00 на 

реєстрацію в органи поліції за місцем проживання.  

Громадянин Пасько Кирил Євгенович прийшов до поліцейської станції 

до дільничного офіцера поліції з повідомленням про своє повернення з місць 

позбавлення волі. 

Додаткові умови: громадянин Пасько Кирил Євгенович звернувся до 

дільничного офіцера поліції за сприянням у працевлаштуванні. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення:  

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції. 

Курсанти, які відіграють роль статистів (піднаглядна особа, сусід) мають 

бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1 . проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  
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2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. провести профілактичну бесіду;  

5. скласти необхідну службову документацію. 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. перевірені документи; 

3. визначено перелік необхідної документації та складено рапорт; 

4. проведено профілактичну бесіду; 

5. визначений алгоритм подальших дій. 

 

ВАРІАНТ 2 ТЕМА – ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА БАЖАЄ СТАТИ 

ВЛАСНИКОМ ЗБРОЇ. 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції»,  

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема прийняття заяви, складення рапорту за підсумками 

виконання службового завдання; розвиток креативного мислення та 

комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Мешканець с.м.т. Авангард громадянин Омельченко Семен 

Михайлович (01.07.1990 р.н.) звернувся до дільничного офіцера поліції із 

усною заявою про бажання придбати спеціальний пристрій для відстрілу 

гумових куль. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції; 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику 

власних дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 
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4. прийняти заяву та інші необхдіні документи;  

5. скласти необхідну службову документацію. 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави 

дій ДОП у даній ситуації; 

2. перевірені документи; 

3. визначено перелік необхідної документації та складено рапорт; 

4. прийнято заяву та інші необхідні документи;  

5. визначений алгоритм подальших дій. 

 

ВАРІАНТ 3. ТЕМА – ПОСТАНОВКА НА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 

ОБЛІК ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, ТА 

ПРОВЕДЕННЯ З НЕЮ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ БЕСІДИ.  

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

вдосконалення навиків оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування превентивних поліцейських заходів та 

заходів примусу, складення рапорту за підсумками виконання службового 

завдання; розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Гр. Кривий Максим Анатолійович, 1983 р.н., вчинив домашнє 

насильство відносно своєї матері, про що був складений протокол про 

адміністративне правопорушення за ст.173-2 КУпАП.  

Додаткові умови: Гр. Кривий Максим Анатолійович під час візиту до 

поліцейської станції поводить себе зухвало, наполягає на тому, що 

постраждала особа сама винна у тому, що відбулось. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції; 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику 

власних дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 
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4. провести профілактичну бесіду з кривдником;  

5. визначити перелік документів, необхідних для постановки кривдника 

на профілактичний облік. 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави 

дій ДОП у даній ситуації; 

2. перевірені документи; 

3. визначено перелік необхідної документації та складено рапорт; 

4. проведено профілактичну бесіду з кривдником;  

5. визначений алгоритм подальших дій. 

 

ВАРІАНТ 4. ТЕМА – ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ДРІБНОГО 

ХУЛІГАНСТВА.  
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування поліцейських заходів, відібрання 

пояснення, складення рапорту за підсумками виконання службового завдання; 

розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. До поліцейської станції прийшла гр. Зінченко Алла Федорівна, 

1965 р.н., яка повідомила, що невідомий громадянин розмальовує двері 

сусідів.  

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції; 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику 

власних дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. прийняти заяву;  

5. визначити алгоритм подальших дій поліцейських. 

Час роботи групи - 15 хв. 
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Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. перевірені документи; 

3. визначено перелік необхідної документації; 

4. прийнято заяву;  

5. визначений алгоритм подальших дій. 

 

ВАРІАНТ 5. ТЕМА – ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО СИСТЕМАТИЧНОГО 

РОЗПИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА КУРІННЯ 

НЕВІДОМИМИ ОСОБАМИ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ.  
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування поліцейських заходів, відібрання 

пояснення, складення рапорту за підсумками виконання службового завдання; 

розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. До поліцейської станції прийшла гр. Зінченко Алла Федорівна, 

1965 р.н., яка повідомила, що у її під’їзді сусіди гр-н Федорів Семен 

Семенович, його син та невідомий хлопець періодично розпивають пиво, на 

зауваження сусідки не реагують.  

Додаткові умови: гр. Зінченко Алла Федорівна прийшла на поліцейську 

станцію спільно з онуком 7-ми років. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції; 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. прийняти заяву;  

5. визначити алгоритм подальших дій поліцейських. 

Час роботи групи - 15 хв. 
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Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. перевірені документи; 

3. визначено перелік необхідної документації; 

4. прийнято заяву;  

5. визначений алгоритм подальших дій. 

 

ВАРІАНТ 6. ТЕМА – ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ З ПРОПОЗИЦІЄЮ 

ЩОДО СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування поліцейських заходів, відібрання 

пояснення, складення рапорту за підсумками виконання службового завдання; 

розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. До поліцейської станції прийшов гр. Іванютін В.Г., який був 

учасником ООС, та звернувся до ДОП з пропозицією щодо створення 

громадського формування з охорони громадського порядку.  

Додаткові умови: Гр. Іванютін В.Г. під час спілкування з 

поліцейськими постійно наголошує, що вони погано виконують свою роботу і 

саме тому він готовий їм допомагати, якщо йому дадуть зброю. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції; 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику 

власних дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. прийняти заяву;  

5. визначити алгоритм подальших дій поліцейських. 

Час роботи групи - 15 хв. 
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Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. перевірені документи; 

3. визначено перелік необхідної документації; 

4. прийнято заяву;  

5. визначений алгоритм подальших дій. 

 

ВАРІАНТ 7. ТЕМА – ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 

ЗАХІД ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ПРАВИЛ ДОДЕРЖАННЯ ТИШІ 

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ І ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування поліцейських заходів, відібрання 

пояснення, складення рапорту за підсумками виконання службового завдання; 

розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Поліцейський офіцер громади звернув увагу на збільшення 

кількості звернень громадян з приводу порушення правил додержання тиші в 

населенних пунктах і громадських місцях, та прийняв рішення про проведення 

у громаді інформаційно-просвітницької роботи з даних питань. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Мультимедійне забезпечення (екран, компьютер, тощо). 

Бланки необхідної документації та презентації учасники квесту готують 

заздалегідь самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у 

ситуаціях, наближених до реальних умов превентивної діяльності 

територіальних органів поліції. 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику 

власних дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. визначити форму проведення інформаційно-просвітницької роботи, 

цільову аудиторію та методи донесення інформації до цільової аудиторії;  

5. провести інформаційно-просвітницький захід для представників 

громади. 
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Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. визначено перелік необхідної документації; 

3. визначено форму проведення інформаційно-просвітницької 

роботи, цільову аудиторію та методи донесення інформації до цільової 

аудиторії;  

4. проведено інформаційно-просвітницький захід для представників 

громади. 
 

ВАРІАНТ 8. ТЕМА – ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 

ЗАХІД ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ 

ВЖИВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН. 
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції»; 

вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування законодавства, 

прийняття процесуальних та тактичних рішень, складання службової 

документації, зокрема застосування поліцейських заходів, відібрання 

пояснення, складення рапорту за підсумками виконання службового завдання; 

розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Поліцейський офіцер громади звернув увагу на збільшення 

випадків вживання та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних 

речовин у громаді та прийняв рішення про проведення у громаді 

інформаційно-просвітницької роботи з даних питань. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Мультимедійне забезпечення (екран, компьютер, тощо). 

Бланки необхідної документації та презентації учасники квесту готують 

заздалегідь самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у 

ситуаціях, наближених до реальних умов превентивної діяльності 

територіальних органів поліції. 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  
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3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. визначити форму проведення інформаційно-просвітницької роботи, 

цільову аудиторію та методи донесення інформації до цільової аудиторії;  

5. провести інформаційно-просвітницький захід для представників 

громади. 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. визначено перелік необхідної документації; 

3. визначено форму проведення інформаційно-просвітницької 

роботи, цільову аудиторію та методи донесення інформації до цільової 

аудиторії;  

4. проведено інформаційно-просвітницький захід для представників 

громади. 

 

ВАРІАНТ 9. ТЕМА – ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 

ЗАХІД ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. 
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

«Запобігання та протидія домашньому насильству»; вдосконалення навичок 

оцінки ситуації, застосування законодавства, прийняття процесуальних та 

тактичних рішень, складання службової документації, зокрема застосування 

поліцейських заходів, відібрання пояснення, складення рапорту за підсумками 

виконання службового завдання; розвиток креативного мислення та 

комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Поліцейський офіцер громади звернув увагу на збільшення 

кількості звернень громадян з приводу вчинення домашнього насильства та 

прийняв рішення про проведення у громаді інформаційно-просвітницької 

роботи з даних питань. 

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 

Технічне забезпечення: 

Мультимедійне забезпечення (екран, компьютер, тощо). 

Бланки необхідної документації та презентації учасники квесту готують 

заздалегідь самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у 

ситуаціях, наближених до реальних умов превентивної діяльності 

територіальних органів поліції. 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 
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Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. визначити форму проведення інформаційно-просвітницької роботи, 

цільову аудиторію та методи донесення інформації до цільової аудиторії;  

5. провести інформаційно-просвітницький захід для представників 

громади. 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави дій 

ДОП у даній ситуації; 

2. визначено перелік необхідної документації; 

3. визначено форму проведення інформаційно-просвітницької 

роботи, цільову аудиторію та методи донесення інформації до цільової 

аудиторії;  

4. проведено інформаційно-просвітницький захід для представників 

громади. 

 

ВАРІАНТ 10. ТЕМА – ВИЯВЛЕННЯ ДИТИНИ, ЯКА ЖЕБРАКУЄ 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальних дисциплін «Поліцейська 

діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», 

«Запобігання та протидія домашньому насильству»; вдосконалення навичок 

оцінки ситуації, застосування законодавства, прийняття процесуальних та 

тактичних рішень, складання службової документації, зокрема застосування 

поліцейських заходів, відібрання пояснення, складення рапорту за підсумками 

виконання службового завдання; розвиток креативного мислення та 

комунікативних здібностей. 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. Під час обходу території ДОП побачив маленького хлопчика (6 

років), який просив гроші на їжу. 

Додаткові умови: Василь (6 років) за потреби (якщо його запитають) 

може повідомити номер телефону матері, а також розповідає, що вдома нічого 

їсти, бо мати не працює, постійно пиячить, б’є його та вимагає, щоб він сам 

діставав гроші на їжу. Ті гроші, які йому дають перехожі, він віддає матері, яка 

їх пропиває. Мати Василя – Корчак І.В., яка з'являється у разі виклику ДОП до 

поліцейської станції, знаходиться в стані алкогольного сп’яніння, щодо 

поліцейських висловлюється нецензурною лайкою.  

Локалізація місця події квест-точка навчальний полігон «Поліцейська 

станція» Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, навчальна аудиторія 

121. 
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Технічне забезпечення: 

Бланки необхідної документації учасники квесту готують заздалегідь 

самостійно з урахуванням ймовірної потреби їх використання у ситуаціях, 

наближених до реальних умов превентивної діяльності територіальних 

органів поліції; 

Курсанти, які відіграють роль статистів (особа, яка є власником зброї та 

його дитина) мають бути у цивільному одязі. 

Завдання для групи учасників: 

1. проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику 

власних дій;  

2. визначити, норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації;  

3. розподілити конкретні завдання серед учасників команди; 

4. скласти рапорт;  

5. визначити алгоритм подальших дій поліцейських. 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

1. чітко та з посиланням на нормативно-правові акти названі підстави 

дій ДОП у даній ситуації; 

2. складено рапорт;  

3. визначений алгоритм подальших дій. 
 

Т.в.о. завідувача кафедри адміністративної 

діяльності поліції факультету підготовки  

фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

кандидат юридичних наук, доцент 

підполковник поліції              Алла ПИШНА 

17.08.2022  
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ДОДАТКИ 
Додаток 1                                               

      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

адміністративної діяльності поліції 

ОДУВС 

      _________________________________ 
                            (посада) 

      _________________________________ 
                            (звання) 

      _________________________________ 
            (підпис)                   (ініціали, прізвище) 

      __________________ 
                   (дата) 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

проходження навчальної практики курсантом _________________________ 
                                                        (№ взв., найменування ЗВО) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(звання, прізвище, ініціали) 

 

Термін проходження практики  з "___"________20__ рік по 

"___"________20__ рік 

 

 

№ 

з/п 

 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

 

 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Курсант 

_________________                    ________________              ________________ 
             (звання)                                                             (підпис)                                          (ініці али, прізвище) 

 

_________________ 
               (дата) 

 

 

 



43 

 

Додаток 2                                                                                                                          

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

_______________________________________________________ 
(Одеський державний університет внутрішніх справ) 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

курсанта  _______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

факультет ______________________________________________________ 

кафедра    ______________________________________________________ 

освітній ступінь_________________________________________________ 

спеціальність ___________________________________________________ 
(назва) 

_____ курс, взвод _______________ 

 

 
Наказ про закріплення за підрозділом, у якому буде організовано практику 

_______________________________________________________________ 
(найменування підрозділу, номер та дата видання наказу) 

 

Строк проведення практики  з __________________ по ______________ 
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                                                                                               продовження Додатка 2                                                                                     

 

Календарний графік проходження практики 

 
№ 

з\п 

                 

                 

Назви 

робіт 

    Тижні проходження             

              практики 

Відмітки    

про виконання 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Керівники  практики: 

від ОДУВС                       ______________               _______________ 
                                                                         (підпис)                                            (звання, посада, П.І.Б.) 

від ГУНП                         ______________               _______________ 
                                                                          (підпис)                                           (звання, посада, П.І.Б.) 
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продовження Додатка 2                                                                                     
Робочі записи під час практики 

 

_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Примітка. В розділі «Робочі записи під час практики» зазначаються: 

підрозділ, у якому здійснено практики, посада та функціональні 

обов’язки; 

заходи, в яких взято участь; 

практичні навички, отримані при проходженні практики; 

перелік документів, які були складені безпосередньо; 

труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження 

практики; 

інша інформація, що впливає на якість проходження практики. 
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продовження Додатка 2                                                                                     

Відгук і оцінка роботи курсанта на практиці керівника практики від 

ГУНП  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Висновок керівника практики від університету про проходження 

практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку «_____» _____________ 20___ року 

 

Оцінка: 

за національною 

шкалою (словами) 

Кількість балів  

(цифрами і словами) 

За шкалою ECTS 

   

Керівник практики від університету 

_____________    __________________  
(підпис)                         (прізвище та ініціали) 

 

Примітки: 
1. Щоденник заповнюється курсантом особисто, крім розділу відгуку осіб, які перевіряли 

проходження практики.  

2. Формат бланка щоденника А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з 

карткового паперу. 
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Додаток 3 

 
      ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Начальник ВП ___________________ 

      _________________________________ 
                            (посада) 

      _________________________________ 
                            (звання) 

      _________________________________ 
                             (підпис)              (ініціали, прізвище) 

      __________________ 
                   (дата) 

М.П. 

 
 

ЗВІТ 

за результатами проведення навчальної практики 

__________________________________________________________________ 
(найменування університету, факультету) 

__________________________________________________________________ 
(№ взводу, посада, звання, прізвище, ініціали курсанта, зміст звіту) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Курсант 

_________________                    ________________              ________________ 
             (звання)                                                              (підпис)                                        (ініціа ли, прізвище) 

_________________ 
               (дата) 

 

Безпосередній керівник практики 

_________________                    ________________              ________________ 
             (звання)                                                                (підпис)                                       (ініці али, прізвище) 

_________________ 
               (дата) 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник служби,  

де курсант проходив практику 

_________________                    ________________              ________________ 
             (звання)                                                                 (підпис)                                      (ініціали, прізвище)  

_________________ 
               (дата) 
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 Додаток 3 (продовження) 

 Порядок складення звіту: 

 Наприкінці практики курсант готує у друкованому вигляді звіт про 

підсумки проведення практики обсягом до 10 сторінок, у якому зазначає: 

 1. Назву відділу поліції, у якому вона проводилась, дає його стислу 

характеристику. 

 2. Результати виконання програми практики та індивідуального плану 

(що конкретно зроблено, які документи вивчено, які практичні заходи 

відпрацьовано тощо). 

 3. Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення 

організації і проведення практики в ГУНП. 

 4. Складнощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики. 

 До звіту також додаються матеріали, що були підготовлені курсантом у 

ході проходження практики. 
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Додаток 4 

Вхідна анкета 

учасника поліцейського квесту, 

проведеного під час захисту результатів навчальної практики 

 

П.І.Б._____________________________________________________________ 

Факультет, взвод__________________________________________________ 

Область, в якій проходили навчальну практику______________________ 

Підрозділ НПУ, в якому проходили навчальну практику 
__________________________________________________________________ 

1. Чи вважаєте Ви, що проходження навчальної практики є дієвим 

способом засвоєння професійно важливих знань, умінь та навиків?  

а) Так  

б) Ні  

в) Власний варіант__________________________________________________ 

2. Чи достатньо Вам було набутих під час навчання знань та вмінь для 

виконання службових завдань під час проходження навчальної 

практики?  

а) Так 

б) Ні 

в) Частково, зокрема не вистачало_____________________________________ 

3. Чи керівник навчальної практики завжди залучав Вас до виконання 

службових завдань, які стояли перед ним/нею?  

а) Так 

б) Ні, тому що_____________________________________________________ 

4. Знання яких тем, з вивчених Вами під час засвоєння навчальних 

дисциплін, були необхідними під час проходження навчальної практики? 

__________________________________________________________________ 

5. Яких знань та вмінь Вам не вистачало під час проходження навчальної 

практики? 

__________________________________________________________________

6. Чи вважаєте Ви, що керівник навчальної практики від ГУНП 

відповідально поставився (поставилась) до Вашої практики? 

а) Так  

б) Ні  

в) Частково, зокрема не вистачало_____________________________________ 

7. Чи вважаєте Ви, що керівник навчальної практики від ОДУВС 

відповідально поставився (поставилась) до Вашої практики? 

а) Так 

б) Ні 

в) Частково, зокрема не вистачало_____________________________________ 

8. Чи були в достатній для Вас мірі ознайомлені з планом проходження 

навчальної практики та з іншою документацією, яку Вам необхідно було 

заповнювати?  

а) Так 
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б) Ні  

в) Частково, зокрема не вистачало_____________________________________ 

9. Чи вдалось Вам під час навчальної практики продемонструвати свої 

знання та вміння? 

а) Так, зокрема під час______________________________________________ 

б) Ні  

в) Власний варіант__________________________________________________ 

10.Чи вдалось Вам під час навчальної практики поглибити знання 

законодавства та набути нових вмінь та навиків? 

а) Так, а саме______________________________________________________ 

б) Ні  

в) Власний варіант__________________________________________________ 
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Додаток 5 

 

ДОДАТОК 4 

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ  

результатів захисту навчальної практики 

 

 Критерії оцінювання Учасник 1 

П.І.Б. 

Учасник 2 

П.І.Б. 

1 Вирішення тестових 

завдань  

(до 30 балів) 

  

2 Виконання 

індивідуального плану 

проходження практики, 

наявність та змістовність 

звітної документації  

(до 40 балів) 

  

3 Оперативність  

(до 10 балів) 

  

4 Відповідність дій на 

полігоні алгоритмам дій 

поліцейського (до 15 балів)  

  

5 Винахідливість 

(креативність) 

(до 5 балів) 

  

 

Захист результатів навчальної практики оцінюється максимум в 100 балів. 
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Додаток 6 

Анкета зворотнього зв’язку 

учасника (-ці) поліцейського квесту, 

проведеного під час захисту результатів навчальної практики 

 

1. Чи погоджуєтесь Ви, що захист результатів навчальної практики 

у формі поліцейського квесту є ефективним засобом перевірки та 

поглиблення професійно важливих знань, умінь та навиків?  

а) Так 

б) Ні  

в) Власний варіант_____________________________________________  

2. Які на Вашу думку були позитивні сторони організації та 

проведення  поліцейського квесту? (Можливі кілька варіантів відповідей)  

а) Чітко розроблений план квесту. 

б) Інсценування місця події, наближене до реальних умов. 

в) Моделювання ситуацій, наближене до реальних умов. 

г) Можливість перевірити уміння оперативного реагування на 

інформацію. 

д) Чіткі критерії оцінювання роботи. 

є) Формат квесту як інтелектуально-логічної ділової гри   

ж) Інше  

_____________________________________________________________  

3. Які на Вашу думку були недоліки організації та проведення 

поліцейського  квесту? (Можливі кілька варіантів відповідей)  

а) Недостатньо розроблена фабула квесту. 

б) Незрозумілість умов проходження квесту та критеріїв оцінки роботи 

учасників. 

в) Запропоновані ситуації не відповідали реальним умовам. 

г) Відсутність можливості перевірити свої знання та навики. 

д) Відсутність належних технічних засобів. 

е) Брак часу на виконання завдань. 

ж) Інше 

_____________________________________________________________ 

4. Які з Ваших очікувань від проходження поліцейського квесту 

вдалося реалізувати? (Можливі кілька варіантів відповідей)  

а) Поглиблення теоретичних знань. 

б) Перевірка своїх знань та умінь роботи в умовах, наближених до 

реальних. 

в) Вдосконалення тактики проведення дій поліцейського. 

г) Розвиток креативності та комунікаційних здібностей. 

д) Інше 

5. Що на Вашу думку слід змінити, щоб покращити проведення 

поліцейських квестів в майбутньому? 

__________________________________________________________________ 

 


