


2 

 

Мета та завдання ознайомчої практики 

1.1. Ознайомча практика курсантів Одеського державного університету 

внутрішніх справ (далі – Університету) 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. Організація та 

проведення ознайомчої практики здійснюється у відповідності з нормативно-

правовими актами Міністерства освіти та науки України і Міністерства 

внутрішніх справ України. 

1.2. Метою практики є ознайомлення курсантів зі структурою та 

організацією діяльності підрозділів превентивної діяльності Головних 

управлінь Національної поліції України (далі – ГУ НПУ) та Управлінь 

патрульної поліції Національної поліції України, набуття курсантами 

практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам професії, у 

підрозділах ГУ НПУ за місцем дислокації Університету.  

1.3. Завдання практики: формування необхідних професійних умінь та 

навичок курсантів для виконання функціональних обов’язків за майбутньою 

посадою; виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та 

творчого застосування їх у практичній діяльності; глибоке і всебічне вивчення 

ділових, моральних й особистісних якостей курсантів з метою визначення 

здатності майбутнього фахівця, спроможності виконувати функціональні 

обов’язки на певній посаді. 

1.4. Ознайомча 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», Кримінального процесуального кодексу України, 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). 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує 

проходження практики (з ОПП «Право»). 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні компетентності 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

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 висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

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. 

РН15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні 

інформаційні технології. 

РН17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди. 

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. 

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

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. 
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ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні компетентності 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави. 

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. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти. 

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних 

засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних. 
Результати навчання 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

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. 

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. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти 

протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач 

правоохоронної діяльності. 

ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну 

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

інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, 

накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, 
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бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-

технічні засоби, здійснення оперативнорозшукової діяльності. 

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. 

 

2. Організація проведення ознайомчої практики 

 

2.1. Організацію проведення ознайомчої практики, контроль за її 

проходженням забезпечує керівництво Університету. Навчально-методичне 

забезпечення та виконання програми курсантами забезпечує кафедра 

адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності та навчально-методичний відділ 

Університету. 

2.2. Ознайомча практика курсантів складається з двох етапів.  

Під час першого етапу ознайомчої практики для курсантів проводяться 

лекційні та практичні заняття з наступної тематики: 

- система та структура Міністерства внутрішніх справ України та 

Національної поліції України;  

- організація взаємодії структурних підрозділів Національної поліції; 

- форми та методи поліцейської діяльності; 

- правова основа проходження служби в органах Національної поліції. 

Другий етап ознайомчої практики включає в себе навчальні візити до 

практичних підрозділів органів Національної поліції та ознайомлення на базі 

ГУНП з: 

- організацією діяльності відділів поліції ГУНП в Одеській області; 

- організацією діяльності ГУНП в Одеській області; 

- організацією діяльності управління 102 УОАЗОР ГУНП в Одеській 

області;  

- організацією діяльності Одеського науково-дослідницького експертно-

криміналістичного центру МВС України, його структурою та взаємодією з 

іншими структурними підрозділами ГУНП в Одеській області; 

- організацією діяльності батальйону особливого призначення БП ОП 

ГУНП в Одеській області; 

- організацією діяльності Управління патрульної поліції в Одеській 

області, його структурою та взаємодією з іншими структурними підрозділами 

ГУНП в Одеській області; 

- організацією діяльності чергових частин, їх структурою та взаємодією 

з іншими структурними підрозділами Національної поліції України; 

- організацією діяльності кінологічної служби ГУНП. 

2.3. На період практики наказом ректора університету призначаються 

керівники з числа науково-педагогічного складу, які несуть відповідальність 

за організацію, хід, якість та результати практики курсантів. 

Керівники практики від університету зобов’язані: 
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 забезпечувати проведення всіх організаційних заходів: інструктажів 

про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання курсантам 

необхідних документів, програм, методичних рекомендацій та інших 

матеріалів, перелік яких встановлюється закладом вищої освіти; 

 контролювати забезпечення відповідних умов проходження 

практики курсантами; 

 сприяти вивченню та систематизації позитивного досвіду роботи 

випускників попередніх років. 

2.4. Керівники практики від Університету мають право: 

 знайомитись з програмою ознайомчої практики; 

 виявляти і вживати заходів для усунення недоліків в організації та 

проходженні практики; 

 ознайомлюватися з виконанням курсантами вимог службової 

дисципліни та вжиття заходів безпеки під час проведення практики;  

 виявляти та з’ясовувати причини порушень, що вчиняються 

курсантами під час проходження практики, вживати заходи щодо їх усунення. 

2.5. Використовувати курсантів для виконання завдань, не передбачених 

програмою ознайомчої практики забороняється. 

2.6. Під час проходження ознайомчої практики курсанти зобов’язані: 

 виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі; 

 виконувати розпорядок дня, встановлений керівництвом 

Університету, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці 

проходження практики; 

 вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, які 

стосуються діяльності Національної поліції України; 

 вести щоденник ознайомчої практики. 

 

3. Рекомендована література для підготовки до проходження ознайомчої 

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 доступ до публічної інформації: закон України № 2939-VI від 

13.01.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. 

4. Про Національну поліцію: закон України № 580-VIII від 

02.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

5. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему 

Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних 

ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України № 1024 від 14 листопада 2018 

р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text
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6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: 

постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 28.10.2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF. 

7. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби органів (підрозділів) Національної поліції України: наказ МВС 

України № 440 від 23.05.2017 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17. 

8. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

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

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

9. 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 № 357 від 27.04.2020 р. URL: 

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

10. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: наказ 

МВС України від 09.11.2016 № 1179. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16. 

11. Корнієнко М.В., Любчик В.Б., Пишна А.Г. Методичні 

рекомендації по проведенню практичних занять із застосуванням 

спеціалізованого  навчального полігону «Лінія102». Одеса: Одеський 

державний університет внутрішніх справ. 2021. 110 с. 

 

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. 

 

4. Зміст та порядок оформлення звітних матеріалів ознайомчої 

практики 

 

4.1. Після закінчення ознайомчої практики курсант протягом 3-х днів 

подає до кафедри адміністративної діяльності поліції такі звітні документи: 

звіт за результатами проходження ознайомчої практики (Додаток 4), 

щоденник ознайомчої практики (Додаток 5). 

4.2. Звіт за результатами проходження ознайомчої практики складається 

обсягом до 5-ти друкованих 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 у період практики, 

зокрема недостатність знань та навичок з конкретних питань, отриманих під 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16
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час навчання; пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та 

поліпшення організації ознайомчої практики. До звіту можуть додаватися 

плани, схеми, копії документів, фотокартки тощо. 

Звіт підписується курсантом і погоджується з керівником практики.  

4.2. В щоденнику ознайомчої практики 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 ознайомчої практики 

 

5.1. До складу комісії із захисту результатів ознайомчої практики 

включаються представники кафедри адміністративної діяльності поліції та 

працівники ГУНП в Одеській області, фахівці галузевих служб. 

5.1. Результати проходження ознайомчої практики оцінюються комісією 

з урахуванням: 

- попереднього вивчення звітних матеріалів, 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 «Лінія 102». 

5.2. За підсумками захисту результатів проходження ознайомчої 

практики курсанту виставляється оцінка. Підсумкова оцінка результатів 

проходження ознайомчої практики складається з оцінки наданих звітних 

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). Оцінка за ознайомчу практику вноситься до 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, відомості про 

проходження ознайомчої практики та в додаток до диплома. 

5.3. Курсанту, який не виконав програму ознайомчої практики та/або 

отримав незадовільну оцінку під час її захисту, ректором Університету може 

бути надано право повторного її проходження під час канікулярної відпустки 

за місцем дислокації Університету. Після повторного проходження 

ознайомчої практики здійснюється захист результатів її проходження. У разі 

повторного невиконання програми ознайомчої практики та/або отримання 

незадовільної оцінки під час захисту результатів ознайомчої практики курсант 

відраховується з Університету у встановленому порядку. 

5.4. Загальні підсумки ознайомчої практики та її захисту, заходи щодо 

подальшого вдосконалення змісту та організації проходження ознайомчої 

практики обговорюються на засіданні кафедри адміністративної діяльності 

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

складу комісії із захисту результатів проходження ознайомчої практики. 
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6. Тестові завдання для проведення вхідного/вихідного контролю рівня 

знань курсантів до початку проходження практики та під час захисту 

результатів її проходження 

 

Тестові завдання курсанти вирішують протягом 30 хвилин. 

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

відповіді, один із яких є правильним. 

 

1. Загальну систему поліції складають: 

A. кримінальна поліція, патрульна поліція, поліція охорони, спеціальна 

поліція, поліція особливого призначення; 

B. кримінальна, патрульна, спеціальна, особливого призначення та 

поліція охорони і можуть утворюватися науково-дослідні установи; 

C. Національна поліція України та підпорядковані їй головні управління 

в областях; 

D. Центральний орган управління поліцією та територіальні органи 

поліції. 

2. До органів МВС України не належить: 

A. Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

B. Державна міграційна служба України; 

C. Державна прикордонна служба України; 

D. Державна пенітенціарна служба України. 

3. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується: 

A. МВС України через КМУ та ВРУ; 

B. Президентом України та ВРУ; 

C. Президентом України через МВС України; 

D. КМУ через МВС України. 

4. Закон України «Про Національну поліцію» був прийнятий: 

А. 07 листопада 2015 року; 

В. 02 липня 2015 року; 

С. 28 жовтня 2016 року; 

D. 14 листопада 2016 року. 

5. Поліцейським є: 

A. громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить 

службу в поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції; 

B. особа, яка склала Присягу Національної поліції України на вірність 

народові та має спеціальне звання; 

C. будь – яка особа, яка має вищу освіту, склала Присягу поліцейського 

та проходить службу в органах Національної поліції України; 

D. громадянин України, який закінчив відповідний заклад системи МВС 

України, проходить службу на відповідних посадах і якому присвоєно 

спеціальне звання поліції. 

6. Відмова в прийнятті та реєстрації повідомлень про 

правопорушення або події працівником підрозділу "102": 

A. не допускається; 
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B. допускається з дозволу старшого зміни; 

C. допускається з дозволу керівника підрозділу; 

D. допускається. 

7. Що не відноситься до завдань Національної поліції України: 

A. протидія злочинності; 

B. забезпечення публічної безпеки і порядку; 

C. співпраця з приватними детективними агентствами; 

D. надання поліцейських послуг. 

8. Форми адміністративної діяльності поліції: 

А. правові та підзаконні; 

В. правові та організаційні; 

С. організаційні та неправові; 

D. правові та управлінські. 

9. Методи адміністративної діяльності поліції: 

A. переконання та заохочення; 

B. заохочення та примусу; 

C. переконання та стягнення; 

D. переконання та примус. 

10. Керівником та заступниками керівника поліції може бути 

призначена особа, яка: 

A. має вищу повну юридичну освіту; 

B. відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію; 

C. має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років; 

D. всі відповіді правильні. 

11. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

A. забезпечення публічної безпеки і порядку; 

B. охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; 

C. надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які 

з особистих; економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги; 

D. усі відповіді правильні. 

12. Поліцейські несуть таку відповідальність: 

A. кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та 

дисциплінарну; 

B. кримінальну, адміністративну та дисциплінарну; 

C. кримінальну та дисциплінарну; 

D. кримінальну, цивільно-правову та дисциплінарну. 

13. Однострій поліцейських затверджує: 

A. Міністр внутрішніх справ України; 

B. Президент України; 

C. Кабінет Міністрів України; 

D. Верховна Рада України. 

14. Національна поліція України – це :  

A. центральний орган законодавчої влади, який служить суспільству 
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шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності; 

B. центральний орган судової влади, який служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і 

порядку; 

C. центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству 

шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку; 

D. центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству 

шляхом протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

15. Національну поліцію очолює Голова, якого призначає на 

посаду та звільняє з посади: 

А. Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, 

внесеним на підставі пропозицій Міністра внутрішніх справ; 

B. Кабінет Міністрів України за поданням Президента України; 

C. Верховна Рада України за поданням Міністра внутрішніх справ; 

D. немає правильної відповіді. 

16. Оцінка рівня довіри населення до Національної поліції 

проводиться: 

А. МВС України разом з представниками громадськості; 

В. незалежною соціологічною службою на підставі укладеного 

відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” договору з 

Національною поліцією; 

С. шляхом проведення опитування населення; 

D. немає правильної відповіді. 

17. Підрозділ "102"- це: 

A. відділ служби "102" УОАЗОР, працівники якого за допомогою 

автоматизованого робочого місця працівника підрозділу "102" системи ІПНП 

у цілодобовому режимі здійснюють приймання екстрених викликів і 

реєстрацію повідомлень про правопорушення або події, що надходять 

телефоном за скороченим номером екстреного виклику поліції "102", а також 

за допомогою інших видів зв'язку; 

B. відділ служби "102" УОАЗОР, працівники якого за допомогою 

автоматизованого робочого місця працівника підрозділу "102" системи ІПНП 

у цілодобовому режимі здійснюють приймання екстрених викликів і 

реєстрацію повідомлень про правопорушення; 

C. відділ служби "102" УОАЗОР, у цілодобовому режимі здійснюють 

приймання екстрених викликів і реєстрацію повідомлень про правопорушення 

або події, що надходять телефоном за скороченим номером екстреного 

виклику поліції "102", а також за допомогою інших видів зв'язку; 

D. усі відповіді правильні. 

18. Які існують види повідомлень, згідно наказу МВС України №357 

від 27.04.2020 року: 

A. «Альфа», «Бета», «Гамма», «Сігма»; 

B. «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта»; 

C. «Альфа», «Зера», «Гамма», «Дельта»; 
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D. «Альфа», «Бета», «Гамма», «Лямда». 

19. До заяв і повідомлень, які не потребують оперативного 

реагування (повідомлення категорії «Дельта»), належать: 

А. заяви і повідомлення, у змісті яких відсутні будь-які ознаки 

правопорушення, а реагування на них не належить до повноважень поліції, 

звернення довідково-консультативного характеру; 

В. матеріали органу досудового розслідування поліції або інших 

правоохоронних органів, заяви про вчинені правопорушення або події, що 

надійшли до поліції поштою та не потребують невідкладного прибуття 

працівників поліції до заявника або на місце події з метою припинення 

правопорушення, збереження слідів злочину, а також надання допомоги 

потерпілим особам у межах повноважень поліції; 

C. варіанти А та В; 

D. заяви і повідомлення, у змісті яких відсутні будь-які ознаки 

правопорушення. 

20. Під час приймання та реєстрації заяв і повідомлень про 

правопорушення або події, організації та здійснення оперативного 

реагування на них посадовим особам, уповноваженим на здійснення 

прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень про 

правопорушення або події, а також поліцейським нарядів поліції 

забороняється: 

А. заходити в систему ІПНП не під своїм логіном та паролем; 

В. надавати заявникам інформацію про місце проживання працівників 

поліції, інших правоохоронних органів, суду, їх особисті номери телефонів; 

С. надавати наявну в системі ІПНП інформацію стороннім особам, а 

також посадовим особам правоохоронних органів, яких працівник не може 

ідентифікувати; 

D. усі відповіді правильні.  

21. Заяви і повідомлення про правопорушення або події до органів 

(підрозділів) поліції, крім скороченого номера "102", можуть надходити за 

допомогою інших видів зв'язку, інтеграцію яких із системою ІПНП 

дозволено поліції, зокрема: 

A. у вигляді смс-повідомлень;  

B. з мобільних додатків; 

C. електронною поштою; 

D. усі відповіді вірні. 

22. У разі припинення з технічних причин (несправність, збої роботи 

АРМ) оператор "102" має бути забезпечений:  

А. робочим зошитом, зареєстрованим у підрозділі документального 

забезпечення, для запису повідомлень про правопорушення або події;  

B. журналом повідомлень, зареєстрованим у підрозділі документального 

забезпечення, для запису повідомлень про правопорушення або події; 

C. журналом обліку інформації, зареєстрованим у підрозділі 

документального забезпечення, для запису повідомлень про правопорушення 

або події; 
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D. зошитом, зареєстрованим у підрозділі документального 

забезпечення, для запису повідомлень про правопорушення або події. 

23. Прийняття викликів працівниками підрозділу "102" 

здійснюється: 

A. державною мовою; 

B. державною мовою, а за бажанням заявника та можливостями 

працівника – тією мовою, якою розмовляє заявник; 

C. за бажанням заявника та можливостями працівника - тією мовою, 

якою розмовляє заявник; 

D. усі відповіді правильні. 

24. При організації реагування на правопорушення або події 

нарядом поліції з використанням планшетних пристроїв оперативний 

черговий повинен: 

A. отримавши від наряду поліції в системі ІПНП електронний рапорт про 

результати відпрацювання виклику, у найстисліший строк опрацювати його 

зміст, за наявності зауважень зазначити їх у вільному полі розділу або 

погодити його; роздрукувати остаточно сформований електронний рапорт про 

подію та підготувати проект відповіді заявникові (за необхідності); 

B. про підготовлені матеріали доповісти керівнику ТВП до закінчення 

чергової зміни для їх розгляду та прийняття рішення згідно із законодавством; 

C. інформацію щодо розгляду повідомлення про правопорушення або 

подію внести до системи ІПНП та надіслати відповідь заявнику в зазначений 

ним спосіб (поштою, на електронну скриньку, телефоном). 

D. усі відповіді вірні. 

25. Рекомендований час прибуття наряду поліції на місце події з 

моменту призначення наряду для реагування на правопорушення або 

подію у межах міста (з урахуванням середньої швидкості руху автомобіля 

40 - 50 км/год) складає: 

A. до 5 хвилин – при перебуванні наряду в зоні оперативного реагування; 

до 8 хвилин – якщо залучено наряд з іншої (сусідньої) зони обслуговування; 

B. до 6 хвилин – при перебуванні наряду в зоні оперативного реагування; 

до 10 хвилин – якщо залучено наряд з іншої (сусідньої) зони обслуговування; 

C. до 7 хвилин – при перебуванні наряду в зоні оперативного реагування; 

до 10 хвилин – якщо залучено наряд з іншої (сусідньої) зони обслуговування; 

D. до 10 хвилин – при перебуванні наряду в зоні оперативного 

реагування; до 15 хвилин – якщо залучено наряд з іншої (сусідньої) зони 

обслуговування. 

26. Забороняється включати до складу нарядів поліції:  

A. осіб, які не можуть керувати автотранспортом. 

B. осіб, які не пройшли стажування. 

C. осіб, за якими не закріплена табельна вогнепальна зброя. 

D. усі відповіді правильні. 

27. Високий ступінь загрози особам та поліцейським мають 

повідомлення категорії: 

A. «Альфа» 
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B. «Бета» 

C. «Гамма» 

D. «Дельта» 

28. Відпрацьовуються в звичайному режимі повідомлення категорії: 

A. «Альфа» 

B. «Бета» 

C. «Гамма» 

D. «Дельта» 

29. Потребують негайного оперативного реагування повідомлення 

категорії: 

A. «Альфа» 

B. «Бета» 

C. «Гамма» 

D. «Дельта» 

30. Якщо заявник застосовує ненормативну лексику, вдається до 

образ, закликів до розпалювання національної, расової, релігійної 

ворожнечі, працівник підрозділу "102", який приймає виклик: 

A. роз'яснює, що за такі дії заявник може нести передбачену законом 

відповідальність, та має право припинити спілкування з ним і заблокувати на 

добу за допомогою технічних засобів прийняття від нього звернень; 

B. відображає в системі ІПНП інформацію про протиправні дії заявника, 

яку направляє для відповідного реагування уповноваженим працівникам 

поліції; 

C. має право припинити спілкування з особою, яка не повідомляє 

інформацію про настання екстреної ситуації та/або необхідність отримання 

екстреної допомоги, своїми діями відволікає його від виконання покладених 

на нього обов'язків. При цьому факт надходження такого виклику фіксується 

в ІПНП; 

D. усі відповіді правильні. 

 

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 

 

7. Проведення поліцейського квесту. 

 

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

виконує завдання, передбачені фабулою. 
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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 «Лінія 102»). та передбачає наступні 

заходи:  

1.1. Ознайомлення здобувачів із порядком проходження квесту та 

критеріями оцінювання. 

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

демонстрації ними вмінь та навиків на навчальному полігоні. 

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

фабули повідомлення (Додаток 1) та вирушають на локацію полігону з 

робочими місцями диспетчера та оператора «102», де демонструють 

відповідні навики за умовами фабули повідомлення. 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 на локації з робочим 

місцем диспетчера та оператора «102» та спостерігає за діями курсантів 

безпосередньо на даній локації. 

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

Старокиївської дороги, робоче місце диспетчера та оператора «102» 

(спеціалізований навчальний полігон «Лінія 102»). 

2.1. Група курсантів отримує фабулу повідомлення та приступає до 

виконання службово-професійного завдання. Кожна з груп працює по окремо 

визначеному варіанту поліцейського квесту. 

Завданнями передбачено 10 варіантів поліцейського квесту для  

курсантів 1-го курсу за наступними тематичним напрямками:  

Варіант 1. Повідомлення про крадіжку. 

Варіант 2. Повідомлення про виявлення трупа. 

Варіант 3. Повідомлення про розбійний напад. 

Варіант 4. Повідомлення про скоєння грабежу. 

Варіант 5. Повідомлення про шахрайство. 

Варіант 6. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. 

Варіант 7. Повідомлення про розшук дітей. 

Варіант 8. Анонімне повідомлення про закладення вибухівки. 

Варіант 9. Повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів 

(речовин, механізмів). 

Варіант 10. Повідомлення про заподіяння тілесного ушкодження. 

Документація кожного варіанту поліцейського квесту охоплює наступні 

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

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

навчальному полігоні, очікуваний результат. 
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Члени комісії спостерігають за діями курсантів на навчальному полігоні 

та роблять відповідні нотатки у бланку оцінки результатів захисту навчальної 

практики (Додаток 3). 

Допускається залучення курсантів до участі у кількох квестах за 

умовою, що вони виконуватимуть у додаткових квестах тільки допоміжну 

роль (наприклад, виконання функцій заявника), 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 виконують службово-професійне завдання.  

Після виконання проходження квесту група залишає полігон і для 

роботи прибуває наступна група. 

2.2. Оцінювання комісією результатів ознайомчої практики кожного із 

курсантів. Оцінка виставляється колегіально членами комісії. Якщо 

виникають спірні ситуації, вирішальне слово має голова комісії. 

3. Підсумковий етап (30 хв.) передбачає наступні заходи:  

3.1. Збір групи у повному складі. 

3.2. Підведення підсумків захисту результатів ознайомчої практики. 

3.3. Заповнення анкет зворотнього зв’язку (Додаток 2). 

 

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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Додаток 1 

ФАБУЛИ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 

ВАРІАНТ 1. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КРАДІЖКУ 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. До оператора «102» в м. Одеси звернувся гр. Козак А.В. із 

заявою, про те, що у вечері 30 вересня 202_ року о 18 год. він залишив 

автомобіль біля свого будинку за адресою: м. Одеса вул. Фучика 8. Близько 

сьомої години ранку сівши в автомобіль гр. Козак А.В. виявив відсутність 

магнітоли «PEEONIR» та куртки темно-зеленого кольору з гаманцем, в якому 

було 200$ і 300 грн. 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, ауд. 121. 

Технічне забезпечення: 

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити та продемонструвати послідовність 

та тактику власних дій в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та обставини кримінального правопорушення; 

2) місце перебування правопорушників, якщо зникли - шляхи можливого 

відходу, місця появи (переховування); 

3) назви, кількість і прикмети викраденого майна; 

4) назву та належність об'єкта, з якого вчинено крадіжку, наявність 

охоронної сигналізації; 

5) установчі дані та місцеперебування (місцезнаходження) потерпілого 

(заявника). 

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів злочину. 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та 

дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської 

дільниці). 

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 
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відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової 

служби вищого рівня. 

6. Орієнтувати на розшук правопорушників та викраденого майна наряди 

поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції. 

Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушників та місць 

їх появи (переховування). 

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати. 

8. Інформацію про викрадені/вилучені речі внести до інформаційних 

ресурсів системи ІПНП. 

 

ВАРІАНТ 2. ТЕМА –ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ТРУПА 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. О 18.00 на телефонну лінію оператора «102» м. Одеси,  звернувся 

гр-н Воєвода Ю.І., 1981 р.н., який повідомив, що вул. Котляревського на 

території заводу, в ангарі, виявлено труп жінки з рубаними ранами голови, 

віком 25-30 років.  

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги,  ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та обставини виявлення трупа; 

2) установчі дані померлої особи; 

3) чи є на трупі та одязі зовнішні ознаки слідів насильства; 

4) установчі дані та місце перебування заявника. 

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції (за 

необхідності) та/або дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним 

поліцейської дільниці), представників кінологічної служби (за необхідності). 
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4. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 

відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової 

служби вищого рівня. 

5. Повідомити чергового прокуратури. 

6. Запросити фахівців НДЕКЦ, судово-медичного експерта (лікаря, якщо 

вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта). 

7. При виявленні на трупі слідів насильницької смерті діяти згідно з 

вимогами розділів I та XVI Інструкції з організації реагування на заяви і 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України» від 27.04.2020 № 357. 

8. Перевірити осіб (невстановлені трупи) за інформаційними ресурсами 

системи ІПНП. 

 

ВАРІАНТ 3. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗБІЙНІЙ НАПАД 
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. До оператора «102» в м. Одеси надійшло повідомлення від 

оператора АЗС Маренко Антоніни, про те, що двоє невідомих осіб проникли 

до приміщення АЗС „КАТРАЛ” та погрожуючи застосуванням зброї, відкрито 

заволоділи грошима в  сумі 100 тис. грн. і мобільним телефоном оператора 

АЗС Коваля С.М. 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення; 

2) кількість правопорушників, їх установчі дані, місце перебування 

прикмети, сліди, які могли залишитися на одязі та тілі правопорушників, 
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наявність у них зброї, транспорту, шляхи можливого відходу або місця появи 

(переховування); 

3) назви, кількість і прикмети викраденого майна; 

4) назву та належність об'єкта, на якому вчинено кримінальне 

правопорушення, наявність охорони або охоронної сигналізації; 

5) установчі дані, стан і місце перебування потерпілого, а якщо про 

кримінальне правопорушення повідомила інша особа - заявника. 

2. Попередити заявника (потерпілого) про збереження обстановки та 

слідів кримінального правопорушення на місці події. 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та 

дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської 

дільниці), представників кінологічної служби (за необхідності). 

5. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 

відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової 

служби вищого рівня. 

6. Про прикмети правопорушників, напрямок їх руху та транспорт, який 

вони використовували, викрадене майно орієнтувати: 

1) наряди поліції усіх видів, дільничних офіцерів поліції; 

2) керівників закладів охорони здоров'я (якщо є дані, що правопорушник 

отримав травму); 

3) чергових органів (підрозділів) поліції. 

7. Організувати переслідування правопорушників, перекриття можливих 

шляхів їх відходу правопорушників, місць їх можливої появи (переховування). 

8. Повідомити чергового прокуратури. 

9. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної 

допомоги. 

10. Якщо потерпілий знаходиться в медичному закладі, одночасно з 

виїздом на місце події направити до нього працівника підрозділу кримінальної 

поліції або слідчого для з'ясування обставин учиненого злочину. 

11. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об'єкта, де 

вчинено кримінальне правопорушення, чи власника майна з метою 

встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису викраденого. 

12. За необхідності, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, 

увести в дію один зі спеціальних оперативних планів та діяти згідно з цим 

планом і вказівками керівника поліцейської операції. 

 

ВАРІАНТ 4. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКОЄННЯ ГРАБЕЖУ 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 
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Фабула. До оператора «102» в м. Одеси, від гр. Іванової І.С. надійшло 

повідомлення про те, що  близько 22-ї години невідомий чоловік біля 

автостанції  «Привоз» в м. Одесі вирвав в неї сумочку з особистими речами та 

втік в напрямі жилих будинків. 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення; 

2) кількість правопорушників, їх установчі дані, місце перебування 

прикмети, сліди, які могли залишитися на одязі та тілі правопорушників, 

наявність у них зброї, транспорту, шляхи можливого відходу або місця появи 

(переховування); 

3) назви, кількість і прикмети викраденого майна; 

4) установчі дані, стан і місце перебування потерпілого, а якщо про 

кримінальне правопорушення повідомила інша особа - заявника. 

2. Попередити заявника (потерпілого) про збереження обстановки та 

слідів кримінального правопорушення на місці події. 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та 

дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської 

дільниці), представників кінологічної служби (за необхідності). 

5. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 

відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової 

служби вищого рівня. 

6. Про прикмети правопорушників, викрадене майно орієнтувати: 

1) наряди поліції усіх видів, дільничних офіцерів поліції; 

2) керівників закладів охорони здоров'я (якщо є дані, що правопорушник 

отримав травму); 

3) чергових органів (підрозділів) поліції. 

7. Організувати переслідування правопорушників, перекриття можливих 

шляхів їх відходу правопорушників, місць їх можливої появи (переховування). 

8. Повідомити чергового прокуратури. 
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9. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної 

допомоги. 

10. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об'єкта, де 

вчинено кримінальне правопорушення, чи власника майна з метою 

встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису викраденого. 

 

ВАРІАНТ 5. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ШАХРАЙСТВО 
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. О 19.00 на телефонну лінію оператора «102» м. Одеси, 

звернулась гр. Безсмертна О.Г. з повідомленням, в якому йшлося про те, що 

близько години тому в двері її квартири подзвонили два невідомих чоловіка та 

запропонували перевірити газовий лічильник, при цьому показали 

посвідчення.   

Після перевірки один з чоловіків сказав, що у неї велика заборгованість 

за газопостачання і запропонував сплатити 3000 гривен, на що Безсмертна 

погодилась. Після уходу перевіряючих вона зателефонувала на гарячу лінію 

ОДЕСГАЗ, де їй повідомили, що заборгованості у неї немає, після чого вона 

зателефонувала в поліціє 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги, ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце, обставини та спосіб учинення шахрайства; 

2) установчі дані, прикмети, місце перебування правопорушників; 

3) назви, кількість і прикмети майна, яким заволоділи правопорушники; 

4) установчі дані, місце перебування потерпілого (заявника). 

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції (за 

необхідності). 
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4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 

відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової 

служби вищого рівня. 

5. Орієнтувати про прикмети правопорушників та викрадене майно 

наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) 

поліції. Організувати перекриття можливих шляхів відходу та місць появи 

(переховування) правопорушників. 

6. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек осіб, які 

перебувають на обліку в органі (підрозділі) поліції. 

7. Унести інформацію про викрадені/вилучені речі до інформаційних 

ресурсів системи ІПНП. 

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати. 

 

ВАРІАНТ 6. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНУ ПРИГОДУ 
Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. О 17.00 на телефонну лінію оператора «102» м. Одеси, 

звернулась гр. Корнєєва О.Г. з повідомленням про те, що на вулиці 

Преображенській автомобіль «Ауді А8», д.н. СА0000ВР, виїхав на 

регульоване перехрестя з вулицею Успенською на заборонений (червоний) 

сигнал світлофору та скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес Бенц» С 600, 

д.н. АА0000МІ, який рухався по вулиці Успенській на зелений сигнал 

світлофору.  

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги,  ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 
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1) час, місце та обставини пригоди, марку, номерний знак та належність 

транспортного засобу, причетного до пригоди; 

2) наявність травмованих осіб, їх установчі дані, стан здоров'я, місце 

перебування; 

3) установчі дані водія, заявника та свідків події, місце перебування; 

4) якщо водій з місця пригоди зник, напрямок руху транспортного засобу 

та його прикмети. 

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

3. Негайно направити на місце події наряд патрульної поліції або групи 

реагування патрульної поліції, СОГ (якщо є травмовані особи). Якщо водій 

зник з місця пригоди, до складу наряду поліції додатково залучити працівника 

підрозділу кримінальної поліції та дільничного офіцера поліції. 

4. Про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими особами негайно 

доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам 

(відповідно до розподілу функціональних обов'язків), відповідальному органу 

(підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня. 

5. Викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги (якщо є 

травмовані), а також представників територіального органу (підрозділу) 

ДСНС (у разі блокування людей у транспортному засобі або загрози 

виникнення пожежі). 

6. Якщо водій зник з місця дорожньо-транспортної пригоди, у якій 

постраждали або загинули люди, за рішенням начальника органу (підрозділу) 

поліції ввести в дію спеціальний оперативний план "Перехват" та діяти згідно 

з цим планом. 

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня детальну інформацію про 

обставини дорожньо-транспортної пригоди з травмованими особами, вжиті 

заходи та їх результати. 

 

ВАРІАНТ 7. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗШУК ДІТЕЙ 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. 20.05.2021 року 23-00 до оператора «102» в м. Одеси, від гр. 

Іванової І.С. надійшло повідомлення про те, що її неповнолітня донька, 

Іванова Олена, не прийшла з ЗОШ №17 протягом 10-ти  та місце її 

знаходження не відомо, телефон не відповідає. 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги,  ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 
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проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та за яких обставин зникла дитина; 

2) установчі дані та прикмети дитини; 

3) ужиті батьками та родичами заходи щодо розшуку дитини; 

4) установчі дані та місце перебування заявника. 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції, працівника 

підрозділу ювенальної превенції, дільничного офіцера поліції (у межах 

закріпленої за ним поліцейської дільниці) із завданням: 

1) визначити на місці найбільш реальні шляхи ведення розшуку дитини. 

Якщо є відомості про те, що дитину викрадено, організувати розшук та 

затримання правопорушників; 

2) не виключаючи можливості, що дитиною заволодів один з батьків, який 

не проживає разом з нею, або родичі, уточнити взаємини в сім'ї, з'ясувати 

реєстрацію місця проживання (перебування) родичів, знайомих. За 

необхідності організувати їх перевірку; 

3) якщо дитина могла самовільно піти з дому, з'ясувати, чи не траплялися 

з нею раніше аналогічні випадки, за яких обставин і де її знайдено, куди і з 

якою метою могла піти цього разу. 

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 

відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП), до чергової 

служби вищого рівня, та за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, 

організувати збір поліцейських для розшуку дитини. 

6. Про обставини зникнення дитини, її установчі дані та прикмети 

орієнтувати наряди поліції всіх видів, дільничних офіцерів поліції, чергових 

органів (підрозділів) поліції, диспетчерів вокзалів, аеропортів та екстреної 

медичної допомоги, представників органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

7. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу 

(підрозділу) ДСНС, інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

8. Перевірити особу зниклої дитини за інформаційними ресурсами 

системи ІПНП. 

9. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини 

події, ужиті заходи та їх результати. 
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ВАРІАНТ 8. ТЕМА – АНОНІМНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ЗАКЛАДЕННЯ ВИБУХІВКИ 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. До оператора «102» в м. Одеси, від невідомої особи, надійшло 

повідомлення про те, що заминовано Приморський суд м.Одеси. 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги,  ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. Негайно після отримання повідомлення з будь-якого джерела про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності або 

можливе вчинення терористичного акту: 

1) доповісти начальникові органу поліції, особі, яка виконує його 

обов'язки, або відповідальному від керівництва органу поліції; 

2) організувати направлення на місце події нарядів поліції; 

3) поінформувати чергового територіального підрозділу СБУ, керівників 

чи відповідальних працівників підрозділів кіберполіції, карного розшуку, 

вибухотехнічної служби, інших підрозділів поліції для здійснення в межах 

компетенції перевірки об'єктивності, достовірності отриманого повідомлення 

та збирання додаткової інформації щодо його суті. 

2. У разі отримання від начальника органу поліції, особи, яка виконує 

його обов'язки, або відповідального від керівництва органу поліції вказівки 

щодо організації реагування на повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності або можливе вчинення 

терористичного акту необхідно: 

1) направити на місце події СОГ та інші наряди поліції; 

2) направити на місце події представників вибухотехнічного підрозділу 

та кінологічної служби; 

3) повідомити чергових прокуратури, територіальних органів 

(підрозділів) ДСНС, інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 
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3. У разі отримання інформації про загрозу вибуху на особливо важливих 

об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури невідкладно інформувати 

оперативного чергового ДОАЗОР для доповіді Голові Національної поліції 

України або особі, яка виконує його обов'язки. 

4. У разі отримання телефоном повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності або можливе 

вчинення терористичного акту необхідно: 

1) уважно вислухати повідомлення, розмову із заявником вести в 

уповільненому темпі, не перебиваючи його, але дотримуватися методу 

перепитування, посилаючись на незадовільну якість зв'язку. З метою 

встановлення абонентського номера телефону, місця, із якого веде розмову 

заявник, а також отримання якісного матеріалу для подальшого 

фоноскопічного дослідження можна застосувати метод уточнень, наприклад: 

де зараз знаходиться вибуховий пристрій; 

коли він має спрацювати; 

який він має вигляд; 

якого типу (саморобний, міна, граната тощо); 

яким способом він буде підірваний; 

хто його встановив; 

з якою метою встановлений (мотиви: помста, вимагання тощо); 

2) спробувати запропонувати заявнику якусь альтернативу його діям, 

поставити кілька запитань, які примусять особу замислитися і висловити ще 

декілька думок (наприклад, поцікавитися: "Ви вважаєте, що Ваше 

повідомлення має підґрунтя?" або "Що Ви пропонуєте, щоб не допустити 

вибуху?" тощо). І лише наприкінці розмови спробувати поцікавитися 

анкетними даними особи, яка телефонує. При цьому краще використовувати 

звернення у формі, яка спонукала б заявника до добровільних дій (наприклад: 

"Чи не могли б Ви назвати своє прізвище?", "Ви вважаєте за доцільне назвати 

своє прізвище та адресу?" тощо); 

3) якщо реєстратор мовленнєвої інформації не працює, точно зафіксувати 

слова особи, яка телефонує. Під час розмови звернути увагу на: 

стан заявника, за можливості - його вік; 

інтонацію (спокійна, погрозлива, попереджувальна, тиха, криклива 

тощо); 

дефекти мовлення (картавість, шепелявість, заїкання інші особливості 

мовлення); 

шуми, що супроводжували розмову (шум листя, води, транспорту, радіо 

та інше). 

 

ВАРІАНТ 9. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ (РЕЧОВИН, МЕХАНІЗМІВ) 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 
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законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. 20.05.202_ року 10-00 до оператора «102» в м. Одеси, від гр. 

Іванової І.С. надійшло повідомлення про те, що у приміщенні магазину 

«Сільпо», розташованого за адресою м. Одеса вул. Базарна. 32 лежить пакет та 

у ньому щось «тікає». 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги,  ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та обставини виявлення вибухонебезпечних предметів (під 

час розкопок, ремонтно-будівельних робіт, оранки тощо), їх зовнішні ознаки; 

2) установчі дані та місце перебування заявника; 

3) попередити заявника про категоричну заборону торкатися виявлених 

предметів, а коли їх знайдено під час проведення будь-яких робіт, - про 

негайне їх припинення і виведення з цього місця людей, а також про 

недопущення на місце події до прибуття поліцейських людей, транспорту, 

тварин тощо. 

2. Негайно після отримання повідомлення: 

1) зареєструвати повідомлення у визначеному порядку; 

2) направити на місце події СОГ та інші наряди поліції, представників 

вибухотехнічного підрозділу; 

3) доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам 

(відповідно до розподілу функціональних обов'язків), відповідальному органу 

(підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня, 

пізніше подати детальну інформацію про вжиті заходи та їх результати; 

4) повідомити чергових прокуратури, територіальних органів 

(підрозділів) СБУ та ДСНС, інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 
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ВАРІАНТ 10. ТЕМА – ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАПОДІЯННЯ 

ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ 

Мета. Узагальнення та систематизація теоретичних знань, здобутих під 

час освітнього процесу, зокрема навчальної дисципліни «Поліцейська 

діяльність»; вдосконалення навичок оцінки ситуації, застосування 

законодавства, розвиток креативного мислення та комунікативних здібностей, 

максимально наближених до реальних працівників «Лінії 102». 

Тип квесту – штурмовий. 

Фабула. 20.05.202_ року  о 23-00 до оператора «102» в м. Одеси, від гр. 

Юсупова І.С. надійшло повідомлення про те, що по вулиці Канатной, біля 

дому 25 троє невідомих чоловіків без причини побили його. 

Локалізація місця події квест-точка: навчальний полігон «Лінія 102»: 

Одеська область, 21-й км Старокиївської дороги,  ауд. 121. 

Технічне забезпечення:  

приміщення та технічне обладнання навчального полігону «Лінія 102», 

технічне обладнання аудиторії 121. 

Завдання для групи учасників: 

проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних дій 

в якості оператора та адміністратора «Лінії 102»; 

Час роботи групи - 15 хв. 

Очікуваний результат: 

Чітко та з посиланням на нормативно-правові акти відпрацювати в якості 

оператора та адміністратора «Лінії 102». 

Алгоритм дій курсантів: 

1. З'ясувати: 

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення; 

2) установчі дані потерпілого, спосіб заподіяння тілесних ушкоджень 

(наїзд автомобілем, вогнепальне, ножове поранення тощо), які сліди 

залишилися на його одязі й тілі; 

3) установчі дані правопорушника, місце перебування, наявність у нього 

зброї, транспортного засобу, а якщо правопорушник зник - шляхи можливого 

відходу або місця появи (переховування); 

4) установчі дані та місце перебування заявника (якщо він не є 

потерпілим). 

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів учинення 

кримінального правопорушення. 

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку. 

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції, 

дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської 

дільниці), у разі необхідності - представників кінологічної служби. 

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його 

заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), 

відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової 

служби вищого рівня. 



30 

 

6. Орієнтувати за наявними даними та прикметами правопорушника 

наряди поліції всіх видів, чергових органів (підрозділів) поліції, керівників 

медичних закладів (якщо є дані, що правопорушник отримав травму). 

7. Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушника та 

місця його можливої появи (переховування), організувати переслідування. 

8. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної 

допомоги. 

9. Якщо правопорушника не встановлено, організувати показ 

потерпілому та очевидцям відеотек осіб, які перебувають на обліку в органі 

(підрозділі) поліції. 

10. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров'я, направити до 

нього працівника підрозділу кримінальної поліції або дільничного офіцера 

поліції (який обслуговує поліцейську дільницю, на території якої вчинено 

злочин) для встановлення обставин учиненого злочину. 

11. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про 

обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх 

результати. 
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Додаток 2 

Анкета зворотнього зв’язку 

учасника (-ці) поліцейського квесту, 

проведеного під час захисту результатів ознайомчої практики 

 

1. Чи погоджуєтесь Ви, що захист результатів ознайомчої 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? 

__________________________________________________________________ 
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Додаток 3 

 

ДОДАТОК 4 

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ  

результатів захисту ознайомчої 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 

диспетчера або оператора 

«102» (до 15 балів)  

  

5 Винахідливість 

(креативність) 

(до 5 балів) 

  

 

Захист результатів навчальної практики оцінюється максимум в 100 балів. 
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Додаток 4 

 
      ПОГОДЖЕНО 

      Керівник практики  ______________ 

      _________________________________ 
                            (посада) 

      _________________________________ 
                            (звання) 

      _________________________________ 
                                            (підпис)              (ініціали, прізвище) 

      __________________ 
                           (дата) 

 

 

ЗВІТ 

за результатами проведення ознайомчої практики 

__________________________________________________________________ 
(найменування університету, факультету, кафедри) 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Курсант (-ка) 

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

_________________ 
               (дата)  
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Додаток 4 (продовження) 

 Порядок складення звіту: 

 Після закінчення ознайомчої практики курсант протягом 3-х днів готує 

звіт за результатами проходження ознайомчої практики обсягом до 5 

сторінок, у якому зазначає: 

 1. Назву підрозділу Університету, який організовував проходження 

ознайомчої практики. 

 2. Результати виконання програми практики (що конкретно зроблено, 

які документи вивчено, які практичні заходи відпрацьовано тощо). 

 3. Висновки щодо позитивних моментів організації та проходження 

практики. 

 4. Виклики (недоліки), що мали місце під час проходження практики. 

 5. Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращення 

змісту та організації проведення ознайомчої практики. 

 До звіту також додаються матеріали, що були підготовлені курсантом у 

ході проходження практики (плани, схеми, копії документів, фотокартки 

тощо). 
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Додаток 5                                                                                                                          

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

_______________________________________________________ 
(Одеський державний університет внутрішніх справ) 

 

 

ЩОДЕННИК ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

курсанта (-ки)___________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

факультет ______________________________________________________ 

кафедра ________________________________________________________ 

освітній ступінь__________________________________________________ 

спеціальність ____________________________________________________ 
(назва) 

_____ курс, взвод _______________ 

 
Строк проведення практики  з __________________ по ______________ 
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продовження Додатка 5                                                                                     

 

Календарний графік проходження практики 

 
№ 

з\п 

Завдання Тижні проходження  

практики 

Відмітки 

про 

виконання   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Керівник  практики:           ______________       _________________________________ 
                                                                      (підпис)                                         (звання, посада, П.І.Б.)  
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                       продовження Додатка 5                                                                                     

 

Робочі записи під час практики 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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

заходи, в яких взято участь; 

короткий виклад матеріалу лекційного чи практичного заняття; 

підрозділ, який відвідано; 

вміння та навички, отримані під час проходження практики; 

перелік документів, які були складені безпосередньо; 

виклики (недоліки), що мали місце під час проходження практики; 

інша інформація, що впливає на якість проходження практики.  
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             продовження Додатка 5 

 

Висновок керівника практики про результати проходження практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку «_____» _____________ 20___ року 

 

Оцінка: 

за національною 

шкалою (словами) 

Кількість балів  

(цифрами і словами) 

За шкалою ECTS 

   

Керівник практики 

                                        _____________    ________________________________  
                                                        (підпис)                                             (прізвище та ініціали) 

 

Примітки: 

1. Щоденник заповнюється курсантом особисто, крім розділу висновок 

керівника практики про результати проходження практики.  

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

разом з обкладинкою з карткового паперу. 
 


