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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань  

26 Цивільна безпека 

Обов'язкова   Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

 

Модулів – 5 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин – 240 

1-й, 2-й, 3-й 1-й, 2-й, 3-й 

Семестр 

1-й - 5-й 1-й -  6-й 

Лекції 

 

20 год. 10 год. 

Практичні 

150 год. 30 

Семінарські 

- - 

Самостійна робота 

70 год. 200 год. 

Форма підсумкового 

контролю  

1-й – 4-й 

семестри 

ЗАЛІК 

2-й – 5-й 

семестри 

ЗАЛІК 

5-й семестр 

ЕКЗАМЕН 

6-й семестр 

ЕКЗАМЕН 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна 

підготовка» – надати здобувачам вищої освіти  необхідні знання, уміння та 

навички, які будуть необхідні їм для успішного виконання завдань з охорони 

публічного порядку та публічної безпеки, протидії злочинності; навчити здобувачів 

вищої освіти  сучасним тактичним прийомам ведення оперативно-пошукових, 

режимних, бойових та інших дій та заходів; надати знання щодо налагодження 

взаємодії між правоохоронними органами під час проведення спеціальних 

операцій.  

Навчальна мета – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця для органів та підрозділів поліції, здатного на 

достатньому рівні репрезентувати Національну поліцію України у відносинах з 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та 

громадськістю; формувати та розвивати у здобувачів вищої освіти  правові 

знання, уміння щодо аналізу нормативно-правових актів та службової 

документації; прищеплювати здобувачам вищої освіти  навички самостійного 

аналізу адміністративно-правових явищ; уміти застосовувати отримані знання 

при оцінці конкретної ситуації; оволодівати професійними вміннями та 

навичками.  

Розвиваюча мета – розширити знання майбутнього фахівця щодо 

теоретичної та правової основи професійної діяльності працівників 

Національної поліції та МВС України; застосовувати загальні права та 

обов’язки поліцейських під час несення служби з охорони публічного порядку 

та публічної безпеки; здійснювати заходи адміністративного впливу на 

учасників суспільних відносин; вміти виявляти та припиняти адміністративні 

правопорушення; вміти налагоджувати взаємовідносини між працівниками 

правоохоронних органів та громадськістю, а також тактики дій працівників 

поліції щодо реагування на окремі види кримінальних правопорушень в 

умовах, що ускладнюють оперативну обстановку під час забезпечення 

правопорядку при проведенні масових заходів; застосовувати заходи щодо 

забезпечення особистої безпеки поліцейського. 

Виховна мета – формувати ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти  

відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги 

до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти 

усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні 

української держави; формувати у здобувачів вищої освіти  високий рівень 

правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних 

якостей. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає закріпити у здобувачів вищої 

освіти  володіння теоретичними знаннями і професійними навичками по обраним 

спеціалізаціям; формувати в себе організаторські здібності, вміння тактично 

грамотно діяти в типових та екстремальних ситуаціях. 

Завдання навчальної дисципліни - є засвоєння теоретичного матеріалу 

на заняттях та самостійно, згідно тематичного плану. Особлива увага 

приділяється навчанню здобувачів вищої освіти правил особистої безпеки, 



 4  

збереження здоров’я, тактиці дій в різних ситуаціях службової діяльності, 

виконанню спеціальних завдань в будь-яких умовах службово-бойової 

діяльності. Засвоєння навчальної дисципліни базується на таких видах занять, 

як лекції, практичні заняття, семінарські заняття, індивідуальні заняття та 

дискусії з тактики професійної діяльності та спеціальної тактики поліції. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності:  

- ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

- ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

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

- ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності:  

- СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми. 

- СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку. 

- СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під 

захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної 

власності. 

- СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми 

під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу. 

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

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці. 

Результати навчання:  

- ПРН9. Користуватись державною системою урядового зв’язку, 

Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації 

державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, 

користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 

спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. 

- ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов 

правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки. 
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- ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

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

правоохоронної діяльності. 

- ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального злочину чи адміністративного правопорушення. 

- ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну 

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

інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, 

накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази 

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

технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

- ПРН19. Вміти застосовувати процедури надання першої медичної 

допомоги. 

- ПРН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту 

інформації. 

- ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та 

противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з правовими навчальними дисциплінами 

ґрунтується на чіткому дотриманні принципів законності під час виконання 

поліцейськими оперативно-службових та службово-бойових завдань. 

Навчальна дисципліна «Тактико-спеціальна підготовка» пов’язана з 

навчальними дисциплінами «Вогнева підготовка», «Особиста безпека 

поліцейського», «Спеціальна фізична підготовка», «Домедична допомога».  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

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

Тактика комунікації патрульного. 

Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної підготовки. Позитивний  

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

вербальні образи. Розмовний етикет. 
 

Тема № 2. Посттравматичний стресовий розлад. Поводження із психічно 

хворими людьми. 

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

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

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

психічне захворювання.  
 

Тема № 3. Превентивні поліцейські заходи. 

Вимоги до поліцейського заходу. Перевірка документів особи Опитування 

особи. Поверхнева перевірка. Зупинення транспортного засобуь. Вимога залишити 

місце і обмеження доступу на визначену територію. Обмеження пересування особи 

чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Проникнення до житла 

чи іншого володіння особи. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи 

органів внутрішніх справ. Застосування технічних приладів та технічних засобів, 

що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото і кінозйомки, 

відеозапису. Поліцейське піклування. 
 

Тема № 4. Правові підстави застосування поліцейських заходів примусу. 

Застосування континууму сили: поверхневий огляд. 

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

примусу. Поверхневий огляд особи. 
 

Тема № 5. Контакт та прикриття. 

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

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

правил» пильності. Особливості при поверхневому огляді затриманого 

правопорушника. 
 

Тема № 6. Основи патрулювання та тактика дій під час преслідування 

правопорушників «По гарячих слідах». 

Підготовка до патрулювання. Координація дій під час патрулювання. Основні 

форми патрулювання. Реагування на повідомлення. Основні дії патрульних після 

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

Службові ситуації: перевірка документів; розпиття алкоголю; вчинення насильства 

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

поліцейськими спеціальних засобів при проведення поліцейських заходів, їх 

призначення та тактико-технічні характеристики. Преслідування правопорушників 

«По гарячих слідах». Стихійні лиха.  Вибухові речовини. 
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Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику. 

Підстави для зупинення транспортного засобу. Підготовка до зупинення 

транспортного засобу. Дії під час зупинення транспортного засобу. Здійснення 

переслідування транспортного засобу та зупинення його. Розташування 

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

транспортного засобу. Підготовка до зупинки транспортного засобу з великим 

ступеням ризику. Розташування транспортних засобів під час зупинки з великим 

ступеням ризику. Затримання підозрюваного (них) під час зупинки транспортного 

засобу з великим ступенем ризику. 
 

Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі). 

Сфери застосування. Комунікація в підрозділі. Схеми пересування. Техніки 

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

Блокування злочинця. Складові готовності до внутрішнього обшуку. Вхід в 

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

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

коридорах. Пересування по міжповерхових сходах. Обшук приміщення. Обшук 

меблів 
 

Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць можливого 

переховування правопорушників. 

Сукупність тактичних дій при огляді приміщень. Пресування. Схеми, техніки,  

варіанти та способи. Основні принципи, схеми та правила блокування злочинця. 

Сукупність тактичних дій при внутрішньому огляді будівлі. Тактика входження в 

будівлю. Огляд будівлі. Відпрацювання кутів і дверних пройомів. Способи 

пересування та входження в приміщення. Пересування коридорами. Пересування 

міжповерховими сходами. Спосіб огляду приміщення. 
 

Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 

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

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

транспортного засобу. Способи утримання пораненого під час евакуації. Порядок 

евакуація пораненого у пішому порядку та на автомобілі. 
 

Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції в особливих умовах. 

Правові основи та порядок діяльності патрульної поліції в особливих умовах. 

Оперативне управління патрульної поліції в особливих умовах. 
 

Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 

Поняття масових заходів. Загальна характеристика масових заходів. Загрози яки 

виникають під час масових заходів. Групові порушення публічного порядку і безпеки. 

Масові заворушення. 
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Тема № 13. Виконання органами і підрозділами Національної поліції 

України заходів правового режиму воєнного стану та участі у виконанні 

завдань територіальної оборони держави. 

Територіальна оборона України. Порядок введення воєнного стану. Основні 

завдання органів і підрозділів поліції та організація і здійснення спільних заходів. 

 

Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні вибухових пристроїв 

та речовин. 

Дотримання заходів особистої безпеки поліцейськими при виявленні 

вибухових пристроїв. Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного з 

виявленням вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують. Особливості 

ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Рекомендації поліцейським при 

виявленні вибухонебезпечних предметів. 

 

Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків загибелі та поранення 

працівників поліції під час виконання службових обов'язків. 

Загальна підготовка особового складу поліції. Організація проведення 

поліцейських заходів. Заходи з запобігання втрат при виконанні службових 

обов’язків. Заходи особистої безпеки. 

 

Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в екстремальних 

ситуаціях  (в умовах бойових дій/воєнного стану). 

Тактика надання допомоги постраждалим в бою або в інших екстремальних 

ситуаціях. Протоколи надання першої домедичної допомоги в бою – такична 

медецина. Самодопомога. Евакуація постраждалих. Сортування поранених – 

визначення пріорітетів. 

 

Тема № 17. Топографія в системі органів Національної поліції. 

Використання топографічних мап, планів і схем в діяльності поліції. 

Орієнтування на місцевості з мапою. Умовні позначки місцевих предметів на 

топомапах.  Рельєф місцевості. 

 

Тема № 18.Орієнтування на місцевості. 

Орієнтування на місцевості без мапи. Орієнтування на місцевості з мапою. 

Орієнтири. Нанесення орієнтирів на мапу.  

 

Тема № 19. Складання топографічної основи схеми місця пригоди.  

Прийоми і правила окомірної зйомки ділянки місцевості.  Порядок роботи 

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

Метод візування. Метод засічок. Метод визначення магнітних азимутів. 

Практичне складання план-схеми місця пригоди в різних умовах службової 

діяльності. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1. Для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с п інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СЕМЕСТР 

Тема № 1. 

Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної 

підготовки. Тактика комунікації поліцейського. 
12 2  4  6 

Тема № 2. 

Посттравматичний стресовий розлад. Поводження 

із психічно хворими людьми. 
10   6  4 

Тема № 3. Превентивні поліцейські заходи. 22 2  14  6 

Тема № 4. Застосування поліцейських заходів 

примусу. Континуум сили: поверхневий огляд. 
16   12  4 

Разом за 1-й семестр 60 4  36  20 

2 СЕМЕСТР 

Тема № 5. Контакт та прикриття. 14 2  10  2 

Тема № 6. Основи патрулювання та тактика дій під 

час преслідування правопорушників «По гарячих 

слідах». 
16 2  12  2 

Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для 

перевірки з  невідомим рівнем ризику. 
14   12  2 

Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах 

(зовнішній пошук та внутрішній обшук будівлі). 
16   12  4 

Разом за 2-й семестр 60 4  46  10 

Разом за рік 120 8  82  30 

3 СЕМЕСТР 

Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць 

можливого переховування правопорушників. 
12   8  4 

Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 10   6  4 

Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції 

в особливих умовах. 
8 2  4  2 

Разом за 3-й семестр 30 2  18  10 

4 СЕМЕСТР 

Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх 

загальна характеристика. 
12 2  6  4 

Тема № 13. Виконання органами і підрозділами 

Національної поліції України заходів правового 

режиму воєнного стану та участі у виконанні завдань 

територіальної оборони держави. 

12 2  6  4 

Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні 

вибухових пристроїв та речовин. 
12 2  6  4 

Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків 

загибелі та поранення працівників поліції під час 

виконання службових обов'язків. 
8   4  4 

Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в 

екстремальних ситуаціях  (в умовах бойових 

дій/воєнного стану). 
16 2  10  4 

Разом за 4-й семестр 60 8  32  20 

Разом за рік 90 10  50  30 
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5 СЕМЕСТР 

Тема № 17. Топографія в системі органів Національної 

поліції. 
8 2  4  2 

Тема № 18. Орієнтування на місцевості. 10   6  4 

Тема № 19. Складання топографічної основи схеми 

місця пригоди. 
12   8  4 

Разом за 5-й семестр 30 2  18  10 

Разом за рік 30 2  18  10 

Форма підсумкового контролю   ЕКЗАМЕН 

Всього за навчальну дисципліну 240 20  150  70 
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4.2. Для заочної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с п інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СЕМЕСТР 

Тема № 1. 

Предмет, завдання та зміст тактико-спеціальної 

підготовки. Тактика комунікації поліцейського. 
12 2    10 

Тема № 2. 

Посттравматичний стресовий розлад. Поводження 

із психічно хворими людьми. 
12     12 

Тема № 3. Превентивні поліцейські заходи. 22     22 

Тема № 4. Застосування поліцейських заходів 

примусу. Континуум сили: поверхневий огляд. 
14     14 

Разом за 1-й семестр 60 2    58 

2 СЕМЕСТР 

Тема № 5. Контакт та прикриття. 14     14 

Тема № 6. Основи патрулювання та тактика дій під 

час преслідування правопорушників «По гарячих 

слідах». 
14 2    14 

Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для 

перевірки з  невідомим рівнем ризику. 
14   2  12 

Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах 

(зовнішній пошук та внутрішній обшук будівлі). 
12   2  14 

Разом за 2-й семестр 60 2  4  54 

Разом за рік 120 4  4  112 
3 СЕМЕСТР 

Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць 

можливого переховування правопорушників. 
8   2  6 

Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 12   4  8 

Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції 

в особливих умовах. 
10   2  8 

Разом за 3-й семестр 30   8  22 

4 СЕМЕСТР 

Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх 

загальна характеристика. 
12 2  2  8 

Тема № 13. Виконання органами і підрозділами 

Національної поліції України заходів правового 

режиму воєнного стану та участі у виконанні завдань 

територіальної оборони держави. 

12   2  10 

Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні 

вибухових пристроїв та речовин. 
12   2  10 

Разом за 4-й семестр 36 2  6  28 

Разом за рік 66 2  14  50 
5 СЕМЕСТР 

Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків 

загибелі та поранення працівників поліції під час 

виконання службових обов'язків. 
12 2  2  8 

Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в 

екстремальних ситуаціях  (в умовах бойових 
16   4  12 
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дій/воєнного стану). 

Разом за 5-й семестр 28 2  6  20 
6 СЕМЕСТР 

Тема № 17. Топографія в системі органів Національної 

поліції. 
10 2    8 

Тема № 18. Орієнтування на місцевості. 6   2  4 

Тема № 19. Складання топографічної основи схеми 

місця пригоди. 
10   4  6 

Разом за 6-й семестр 26 2  6  18 

Разом за рік 54 4  12  38 
Форма підсумкового контролю   ЕКЗАМЕН 

Всього за навчальну дисципліну 240 10  30  200 

 
 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

5.1. Для денної форми навчання 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

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

Тактика комунікації поліцейського. 
4 

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

хворими людьми. 
6 

3. Тема № 3. Превентивні поліцейські заходи. 14 

4. Тема № 4. Застосування поліцейських заходів примусу. Континуум сили: 

поверхневий огляд. 
12 

5. Тема № 5. Контакт та прикриття. 10 

6.  Тема № 6. Основи патрулювання та тактика дій під час преслідування 

правопорушників «По гарячих слідах». 
12 

7. Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику. 
12 

8. Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі). 
12 

9. Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць можливого 

переховування правопорушників. 
8 

10. Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 6 

11. Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції в особливих 

умовах. 
4 

12. Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 6 

13. Тема № 13. Виконання органами і підрозділами Національної поліції 

України заходів правового режиму воєнного стану та участі у виконанні 

завдань територіальної оборони держави. 

6 

14. Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні вибухових пристроїв 

та речовин. 
6 

15. Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків загибелі та поранення 

працівників поліції під час виконання службових обов'язків. 
4 

16. Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в екстремальних 

ситуаціях  (в умовах бойових дій/воєнного стану). 
10 

17 Тема № 17. Топографія в системі органів Національної поліції. 4 

18 Тема № 18. Орієнтування на місцевості. 6 

19 Тема № 19. Складання топографічної основи схеми місця пригоди. 8 

Всього  150 
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5.2. Для заочної форми навчання 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику. 
2 

2. Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі). 
2 

3. Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць можливого 

переховування правопорушників. 
2 

4. Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 4 

5. Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції в особливих 

умовах. 
2 

6.  Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 2 

7. Тема № 13. Виконання органами і підрозділами Національної поліції 

України заходів правового режиму воєнного стану та участі у виконанні 

завдань територіальної оборони держави. 

2 

8. Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні вибухових пристроїв 

та речовин. 
2 

9. Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків загибелі та поранення 

працівників поліції під час виконання службових обов'язків. 
2 

10. Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в екстремальних 

ситуаціях  (в умовах бойових дій/воєнного стану). 
4 

11. Тема № 18. Орієнтування на місцевості. 2 

12. Тема № 19. Складання топографічної основи схеми місця пригоди. 4 

Всього  30 

 

6. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

6.1. Для денної форми навчання 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

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

Тактика комунікації поліцейського. 
6 

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

хворими людьми. 
4 

3. Тема № 3. Превентивні поліцейські заходи. 6 

4. Тема № 4. Застосування поліцейських заходів примусу. Континуум сили: 

поверхневий огляд. 
4 

5. Тема № 5. Контакт та прикриття. 2 

6.  Тема № 6. Основи патрулювання та тактика дій під час преслідування 

правопорушників «По гарячих слідах». 
2 

7. Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику. 
2 

8. Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі). 
4 

9. Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць можливого 

переховування правопорушників. 
4 

10. Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 4 

11. Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції в особливих 

умовах. 
2 

12. Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 4 

13. Тема № 13. Виконання органами і підрозділами Національної поліції 4 
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України заходів правового режиму воєнного стану та участі у виконанні 

завдань територіальної оборони держави. 

14. Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні вибухових пристроїв 

та речовин. 
4 

15. Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків загибелі та поранення 

працівників поліції під час виконання службових обов'язків. 
4 

16. Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в екстремальних 

ситуаціях  (в умовах бойових дій/воєнного стану). 
4 

17 Тема № 17. Топографія в системі органів Національної поліції. 2 

18 Тема № 18. Орієнтування на місцевості. 4 

19 Тема № 19. Складання топографічної основи схеми місця пригоди. 4 

Всього  70 

 

6.2. Для заочної форми навчання 
№ 

з/п 

Номер та назва теми Кількість 

годин 

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

Тактика комунікації поліцейського. 
10 

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

хворими людьми. 
12 

3. Тема № 3. Превентивні поліцейські заходи. 22 

4. Тема № 4. Застосування поліцейських заходів примусу. Континуум сили: 

поверхневий огляд. 
14 

5. Тема № 5. Контакт та прикриття. 14 

6.  Тема № 6. Основи патрулювання та тактика дій під час преслідування 

правопорушників «По гарячих слідах». 
14 

7. Тема № 7. Зупинка транспортного засобу для перевірки з  невідомим 

рівнем ризику. 
12 

8. Тема № 8. Тактика роботи у невеликих підрозділах (зовнішній пошук та 

внутрішній обшук будівлі). 
14 

9. Тема № 9. Тактика дій поліцейських при огляді місць можливого 

переховування правопорушників. 
6 

10. Тема № 10. Евакуація поліцейського (громадянина). 8 

11. Тема № 11. Особливості організації діяльності поліції в особливих умовах. 8 

12. Тема № 12. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 8 

13. Тема № 13. Виконання органами і підрозділами Національної поліції 

України заходів правового режиму воєнного стану та участі у виконанні 

завдань територіальної оборони держави. 

10 

14. Тема № 14. Тактика дій поліцейських при виявленні вибухових пристроїв 

та речовин. 
10 

15. Тема № 15. Заходи щодо попередження випадків загибелі та поранення 

працівників поліції під час виконання службових обов'язків. 
8 

16. Тема № 16. Тактика надання допомоги пораненим в екстремальних 

ситуаціях  (в умовах бойових дій/воєнного стану). 
12 

17 Тема № 17. Топографія в системі органів Національної поліції. 8 

18 Тема № 18. Орієнтування на місцевості. 4 

19 Тема № 19. Складання топографічної основи схеми місця пригоди. 6 

Всього  200 

 



 15  

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш 22 широкого 

кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; 

підручники і навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові 

статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої 

освіти можуть підготувати і надати доповіді під час проведення семінарських 

занять або засідань наукового гуртка. 
 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Заняття з навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка»  

проводяться з групою курсантів.  

Серед основних методів, що застосовуються для навчання можна 

зазначити:  

словесні методи – інформацію курсант отримує вербальним спосібом 

(бесіда, розповідь, пояснення тощо);  

наочні методи – інформацію курсант отримує на основі сенсорно-

перцептивної діяльності (демонстрування, ілюстрації, показ об’єкта або моделі 

тощо).  

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

підготовки також застосовуються сучасні наочні методи та розробки, у вигляді 

мультимедійних лекцій з основних тем навчальної дисципліни, демонструються 

навчальні відеофільми тощо.  

Враховуючі практичну спрямованість навчальної дисципліни «Тактико-

спеціальна підготовка» особливе місце при її викладанні займають практичні 

методи. Суть їх у тому, що шляхом виконання практичних дій курсант отримує 

деяку інформацію, яку в подальшому аналізує, на підставі аналізу робить 

виснововки щодо її практичного застосування. Цінність практичного методу 

посідає в отриманні курсантами не тільки знань у відповідній сфері, а й, перш 

за все, у формуванні необхідних умінь та практичних навичок.  

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поточна успішність та підсумковий контроль навчання здобувачів вищої 

освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України, затвердженого наказом 

МВС України від 26 січня 2016 року № 50. 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів з певних тем навчальної 

програми. 

До форм поточного контролю відносяться: 

- опитування під час проведення семінарських і практичних занять; 

- проведення експрес-опитування; 

- проведення опитування з використанням спеціальних комп’ютерних 

програм; 

- оцінювання виконання практичних завдань. 

Системою оцінювання рівня знань під час проведення практичних занять є 

виставлення оцінок за чотирибальною шкалою. 

Індивідуальна оцінка з тактико-спеціальної підготовки виставляється за: 

1. Письмове розв’язання ситуативних завдань: 

2. Техніку і тактику виконання прийомів затримання та 

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

3. Здійснення практичного виконання (наочної демонстрації) ситуативних 

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

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і 

не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Підсумкова оцінка здобувача вищої освіти з тактико-спеціальної 

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

або за участі двох і більше поліцейських) становить: 

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки:  

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

4 - «добре», якщо отримано оцінки:   

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

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

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки:   

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

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

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

виконання завдання. 

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

застосування заходів поліцейського примусу слід вважати: 

- порушення заходів особистої безпеки; 

- порушення порядку алгоритму дій у типовій ситуації; 

- порушення послідовності застосування поліцейських заходів примусу; 

- невиконання складових елементів типового алгоритму дій; 

- проведення алгоритму дій  із зупинками; 

- пропущення ударів руками, ногами, підручними засобами, холодною 

зброєю; 

- невміле застосування спеціальних засобів та/або їх застосування із 

порушенням правових підстав; 
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- тощо. 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань 

середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково-педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за шкалою 

оцінювання ECTS та національною шкалою. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач 

вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних 

причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням декана 

факультету (директора інституту) може скласти пропущений підсумковий 

контроль у визначений деканатом час. 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЗАЛІКАХ ТА ЕКЗАМЕНІ 

 

Оцінка «відмінно» / А – виставляється якщо курсант має глибокі і 

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично 

оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками 

аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка «добре» / В, С – виставляється якщо курсант виявив достатньо 

повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні  визначення явищ  

дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними 

ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності 

явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка «задовільно» / D, Е – курсант взагалі засвоїв програмний 

матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні 

основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до 

проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті 

теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад 

матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.   
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Оцінка «незадовільно» / FX, F – курсант виявив слабкі (відсутність) 

знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних 

провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; 

виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими 

помилками. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
За внутрішньою 

шкалою 

навчального 

закладу в балах 

За національною шкалою / За шкалою ECTS 

 заноситься до заліково - екзаменаційній відомості 

90–100 А/Відмінно 

82–89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 FX/Незадовільно з можливістю повторного складання 

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

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1 семестр (для денної та заочної форми навчання) 

1. Що є предметом навчальної дисципліни? 

2. Завдання та зміст навчальної дисципліни. 

3. Поняття «Позитивний  контакт». 

4. Поняття «Активне слухання». 

5. Що розуміється під взаємодією з «проблемними» людьми? 
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6. Яким чином здійснюється реагування на вербальні образи? 

7. Поняття «Розмовний етикет»? 

8. Яким чином визначається тип травми? 

9. Яким чином визначається ПТСР? 

10. Що може спричинити ПТСР?  

11. Переличте симптоми ПТСР та як вони проявляються. 

12. Поняття «Застосування континууму сили».  

13. Поняття «Рівні опору». 

14. Поняття «Типи сили».  

15. Поняття «Поліцейські заходи примусу».  

16. Порядок здійснення поверхового огляду особи. 

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

18. Роль та обов’язки   патрульного, який здійснює прикриття.  

19. Поняття «Присутність сили». 

20. Шість правил» пильності. 

21. Превентивні поліцейські заходи. 

22. Вимоги до поліцейського заходу.  

23. Перевірка документів особи  

24. Опитування особи.  

25. Поверхнева перевірка.  

26. Зупинення транспортного засобу.  

27. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію.  

28. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю.  

29. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.  

30. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ.  

31. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції 

фото і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото і кінозйомки, відеозапису.  

32. Поліцейське піклування. 

 

 

2 семестр(для денної та заочної форми навчання) 

 

33. Порядок підготовки до патрулювання.  

34. Порядок координації дій під час патрулювання.  

35. Основні форми патрулювання.  

36. Координація дій під час патрулювання.  

37. Реагування на повідомлення.  

38. Основні дії патрульних після прибуття на місце події.  

39. Перевезення затриманого.  

40. Загальний алгоритм реагування.  

41. Підстави для зупинення транспортного засобу.  

42. Підготовка до зупинення транспортного засобу.  

43. Дії під час зупинення транспортного засобу.  

44. Здійснення переслідування транспортного засобу та зупинення його.  
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45. Розташування транспортних засобів під час зупинки.  

46. Контакт з підозрілими особами.  

47. Огляд транспортного засобу.  

48. Підготовка до зупинки транспортного засобу з великим ступеням ризику.  

49. Розташування транспортних засобів під час зупинки з великим ступеням 

ризику.  

50. Затримання підозрюваного (них) під час зупинки транспортного засобу з 

великим ступенем ризику. 

51. Комунікація в підрозділі.  

52. Схеми пересування.  

53. Техніки пересування.  

54. Зупинка, вихід з контакту.  

55. Підхід до будівлі, пересування біля будівлі.  

56. Блокування злочинця.  

57. Складові готовності до внутрішнього обшуку.  

58. Вхід в будівлю.  

59. Обшук будівлі.  

60. Відпрацювання кутів та дверних отворів.  

61. Способи входу в приміщення (хрест, гачок, кут тощо).  

62. Пересування у приміщеннях.  

63. Пересування по коридорах.  

64. Пересування по міжповерхових сходах.  

65. Обшук приміщення.  

 

3 семестр(для денної та заочної форми навчання) 

 

66. Складові готовності до внутрішнього огляду.  

67. Порядок входу в будівлю з метою огляду.  

68. Порядок пересування у приміщеннях під час огляду. 

69. Комунікація в підрозділі.  

70. Схеми пересування.  

71. Техніки пересування.  

72. Зупинка, вихід з контакту.  

73. Підхід до будівлі, пересування біля будівлі.  

74. Блокування злочинця.  

75. Складові готовності до внутрішнього обшуку.  

76. Вхід в будівлю.  

77. Обшук будівлі.  

78. Відпрацювання кутів та дверних отворів.  

79. Способи входу в приміщення (хрест, гачок, кут тощо).  

80. Пересування у приміщеннях.  

81. Пересування по коридорах.  

82. Пересування по міжповерхових сходах.  

83. Обшук приміщення.  

84. Чинники, що враховуються під час порятунку.  
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85. Піший рятувальний патруль – обов’язки, дії.  

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

87. Способи утримання пораненого під час евакуації.  

88. Порядок евакуація пораненого у пішому порядку та на автомобілі. 

89. Правові основи та порядок діяльності патрульної поліції в особливих 

умовах.  

90. Оперативне управління патрульної поліції в особливих умовах. 

91. Умови введення посиленого варіанта службової діяльності 

92. Порядок переведення на посилений варіант службової діяльності 

93. Сили, що залучаються до посиленого варіанта службової діяльності, та їх 

завдання 

94. Організація управління силами і засобами, залученими до посиленого 

варіанта службової діяльності 

95. Порядок охорони громадського порядку в зоні ураження під час 

проведення евакуації. 

96. Організація і регулювання безпеки дорожнього руху 

97. Забезпечення охорони громадського порядку на ЗЕП, в місцях посадки 

і в дорозі проходження евакуйованих 

98. Організація охорони громадського порядку у безпечному районі після 

завершення евакуації 

 

4 семестр (для денної форми навчання) 

 

99. Особливості охорони публічного (громадського) порядку під час 

проведення масових заходів. 

100. Основні завдання нарядів поліції під час підготовки та проведення 

масових заходів.  

101. Види нарядів поліції, які залучаються до охорони публічного 

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

102. Засоби поліції, що використовуються під час охорони публічного  

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

103. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху під час 

проведення масових заходів.  

104. Причини виникнення ГПГП та масових заворушень.  

105 Об’єктивні та суб’єктивні умови які сприяють виникненню та розвитку 

масових заворушень.  

106. Психологічна характеристика натовпу. 

107 Заходи щодо попередження можливості виникнення ГПГП та масових 

заворушень. 

108. Сили і засоби, які використовуються під час заходах з ліквідації групових 

порушень публічного  (громадського) порядку.  

109. Що таке «масові заходи»? 

110. Які основні характерні ознаки «масових заходів»? 

111. Які заходи не є публічними? 



 22  

112. Які основні види масових заходів щодо яких здійснюється організація 

охорони публічного порядку та безпеки? 

113. Де не дозволено проведення масових заходів? 

114. Які є заборони під час проведення масових заходів? 

115. Які основні види нарядів патрульної поліції залучаються 

при охороні публічних безпеки і порядку під час проведення масо- 

вих заходів? 

116. Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного з виявленням 

вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують. 

117. Загальні вимоги дотримання заходів безпеки при поводженні з 

вибуховими матеріалами. 

118. Особливості запровадження та дії коменданської години 

119. Особливості ідентифікації вибухонебезпечних предметів 

120. Військові бойові припаси 

121. Саморобні вибухові пристрої 

122.Територіальна оборона України.  

123. Порядок введення воєнного стану. 

124. Основні завдання органів і підрозділів поліції та організація і 

здійснення спільних заходів з підрозділами ЗСУ. 

125. Виконання органами і підрозділами Національної поліції України 

заходів правового режиму воєнного стану. 

126. Яких заходів безпеки мають дотримуватися працівники поліції в разі 

виявлення ними вибухових пристроїв? 

127. До яких дій зводиться загальна тактична поведінка будь-якого 

поліцейського при виявленні вибухонебезпечних предметів? 

128. Що повинен зробити наряд поліції, який прибув першим на місце 

події? 

129. Хто проводить безпосередній огляд місця події в разі отримання 

інформації про підготовку вибуху з метою пошуку вибухових матеріалів? 

130. Які функції виконує слідчий (старший СОГ) при надходженні до 

органу (підрозділу) поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, або таких, 

що їх нагадують? 

131. Якими мають бути дії керівника органу досудового розслідування при 

надходженні до підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, або таких, 

що їх нагадують? 

132. Якими мають бути дії спеціаліста-вибухотехніка (керівника 

вибухотехнічної групи) при надходженні до підрозділу поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, пов’язані з використанням 

вибухових матеріалів, або таких, що їх нагадують? 

133. Які є основні категорії вибухонебезпечних предметів, що потенційно 

загрожують життю і здоров’ю пересічних громадян? 

134. Що таке саморобний вибуховий пристрій? 
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135. Які є характерні ознаки, що вказують на можливу наявність 

вибухового пристрою та викликають необхідність максимального підвищення 

уваги виявлення в громадських місцях, транспорті тощо? 

136. Якою має бути безпечна відстань для відкрито розташованих людей? 

137. Що категорично забороняється у разі виявлення снаряду, міни, 

вибухонебезпечного або підозрілого предмета? 

138. Яким має бути алгоритм дій поліцейського в разі виявлення 

вибухових пристроїв та речовин під час проведення превентивних 

поліцейських заходів? 

139. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин під час перевірки транспортних засобів? 

140. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин у громадському транспорті? 

141. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин на залізничному вокзалі, автостанції, аеропорту? 

142. Загальна підготовка особового складу поліції.  

143. Організація проведення поліцейських заходів.  

144. Заходи з запобігання втрат при виконанні службових обов’язків.  

145. Загальні заходи особистої безпеки. 

146. Тактика надання допомоги постраждалим в бою або в інших 

екстремальних ситуаціях.  

147. Протоколи надання першої домедичної допомоги в бою – такична 

медецина.  

148. Самодопомога в екстремальних ситуаціях.  

149. Евакуація постраждалих.  

150. Сортування поранених – визначення пріорітетів. 

151. Яку ви оберете тактику надання допомоги постраждалим в бою або в інших 

екстремальних ситуаціях.  

152. Які протоколи надання першої домедичної допомоги в бою ви знаєте. 

153. Як ви розумієте термін - такична медецина.  

154. Сортування поранених – визначення пріорітетів. 

155. Протокол MARCH це? 

156. Принципи тактичної бойової допомоги постраждалим. 

156. Зони надання допомоги під вогнем. 

 

4 семестр (для заочної форми навчання) 

 

99. Особливості охорони публічного (громадського) порядку під час 

проведення масових заходів. 

100. Основні завдання нарядів поліції під час підготовки та проведення 

масових заходів.  

101. Види нарядів поліції, які залучаються до охорони публічного 

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

102. Засоби поліції, що використовуються під час охорони публічного  

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  
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103. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху під час 

проведення масових заходів.  

104. Причини виникнення ГПГП та масових заворушень.  

105 Об’єктивні та суб’єктивні умови які сприяють виникненню та розвитку 

масових заворушень.  

106. Психологічна характеристика натовпу. 

107 Заходи щодо попередження можливості виникнення ГПГП та масових 

заворушень. 

108. Сили і засоби, які використовуються під час заходах з ліквідації групових 

порушень публічного  (громадського) порядку.  

109. Що таке «масові заходи»? 

110. Які основні характерні ознаки «масових заходів»? 

111. Які заходи не є публічними? 

112. Які основні види масових заходів щодо яких здійснюється організація 

охорони публічного порядку та безпеки? 

113. Де не дозволено проведення масових заходів? 

114. Які є заборони під час проведення масових заходів? 

115. Які основні види нарядів патрульної поліції залучаються 

при охороні публічних безпеки і порядку під час проведення масо- 

вих заходів? 

116. Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного з виявленням 

вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують. 

117. Загальні вимоги дотримання заходів безпеки при поводженні з 

вибуховими матеріалами. 

118. Особливості запровадження та дії коменданської години 

119. Особливості ідентифікації вибухонебезпечних предметів 

120. Військові бойові припаси 

121. Саморобні вибухові пристрої 

122.Територіальна оборона України.  

123. Порядок введення воєнного стану. 

124. Основні завдання органів і підрозділів поліції та організація і 

здійснення спільних заходів з підрозділами ЗСУ. 

125. Виконання органами і підрозділами Національної поліції України 

заходів правового режиму воєнного стану. 

126. Яких заходів безпеки мають дотримуватися працівники поліції в разі 

виявлення ними вибухових пристроїв? 

127. До яких дій зводиться загальна тактична поведінка будь-якого 

поліцейського при виявленні вибухонебезпечних предметів? 

128. Що повинен зробити наряд поліції, який прибув першим на місце 

події? 

129. Хто проводить безпосередній огляд місця події в разі отримання 

інформації про підготовку вибуху з метою пошуку вибухових матеріалів? 

130. Які функції виконує слідчий (старший СОГ) при надходженні до 

органу (підрозділу) поліції заяв і повідомлень про кримінальні 
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правопорушення, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, або таких, 

що їх нагадують? 

131. Якими мають бути дії керівника органу досудового розслідування при 

надходженні до підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, або таких, 

що їх нагадують? 

132. Якими мають бути дії спеціаліста-вибухотехніка (керівника 

вибухотехнічної групи) при надходженні до підрозділу поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, пов’язані з використанням 

вибухових матеріалів, або таких, що їх нагадують? 

133. Які є основні категорії вибухонебезпечних предметів, що потенційно 

загрожують життю і здоров’ю пересічних громадян? 

134. Що таке саморобний вибуховий пристрій? 

135. Які є характерні ознаки, що вказують на можливу наявність 

вибухового пристрою та викликають необхідність максимального підвищення 

уваги виявлення в громадських місцях, транспорті тощо? 

136. Якою має бути безпечна відстань для відкрито розташованих людей? 

137. Що категорично забороняється у разі виявлення снаряду, міни, 

вибухонебезпечного або підозрілого предмета? 

138. Яким має бути алгоритм дій поліцейського в разі виявлення 

вибухових пристроїв та речовин під час проведення превентивних 

поліцейських заходів? 

139. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин під час перевірки транспортних засобів? 

140. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин у громадському транспорті? 

141. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин на залізничному вокзалі, автостанції, аеропорту? 

142. Загальна підготовка особового складу поліції.  

143. Організація проведення поліцейських заходів.  

 

5 семестр (для заочної форми навчання) 

 

144. Заходи з запобігання втрат при виконанні службових обов’язків.  

145. Загальні заходи особистої безпеки. 

146. Тактика надання допомоги постраждалим в бою або в інших 

екстремальних ситуаціях.  

147. Протоколи надання першої домедичної допомоги в бою – такична 

медецина.  

148. Самодопомога в екстремальних ситуаціях.  

149. Евакуація постраждалих.  

150. Сортування поранених – визначення пріорітетів. 

151. Яку ви оберете тактику надання допомоги постраждалим в бою або в інших 

екстремальних ситуаціях.  

152. Які протоколи надання першої домедичної допомоги в бою ви знаєте. 
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153. Як ви розумієте термін - такична медецина.  

154. Сортування поранених – визначення пріорітетів. 

155. Протокол MARCH це? 

156. Принципи тактичної бойової допомоги постраждалим. 

156. Зони надання допомоги під вогнем. 

 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Що є предметом навчальної дисципліни? 

2. Завдання та зміст навчальної дисципліни. 

3. Поняття «Позитивний  контакт». 

4. Поняття «Активне слухання». 

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

6. Яким чином здійснюється реагування на вербальні образи? 

7. Поняття «Розмовний етикет»? 

8. Яким чином визначається тип травми? 

9. Яким чином визначається ПТСР? 

10. Що може спричинити ПТСР?  

11. Переличте симптоми ПТСР та як вони проявляються. 

12. Поняття «Застосування континууму сили».  

13. Поняття «Рівні опору». 

14. Поняття «Типи сили».  

15. Поняття «Поліцейські заходи примусу».  

16. Порядок здійснення поверхового огляду особи. 

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

18. Роль та обов’язки   патрульного, який здійснює прикриття.  

19. Поняття «Присутність сили». 

20. Шість правил» пильності. 

21. Превентивні поліцейські заходи. 

22. Вимоги до поліцейського заходу.  

23. Перевірка документів особи  

24. Опитування особи.  

25. Поверхнева перевірка.  

26. Зупинення транспортного засобу.  

27. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію.  

28. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю.  

29. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.  

30. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ.  

31. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції 

фото і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото і кінозйомки, відеозапису.  

32. Поліцейське піклування. 

33. Порядок підготовки до патрулювання.  

34. Порядок координації дій під час патрулювання.  
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35. Основні форми патрулювання.  

36. Координація дій під час патрулювання.  

37. Реагування на повідомлення.  

38. Основні дії патрульних після прибуття на місце події.  

39. Перевезення затриманого.  

40. Загальний алгоритм реагування.  

41. Підстави для зупинення транспортного засобу.  

42. Підготовка до зупинення транспортного засобу.  

43. Дії під час зупинення транспортного засобу.  

44. Здійснення переслідування транспортного засобу та зупинення його.  

45. Розташування транспортних засобів під час зупинки.  

46. Контакт з підозрілими особами.  

47. Огляд транспортного засобу.  

48. Підготовка до зупинки транспортного засобу з великим ступеням ризику.  

49. Розташування транспортних засобів під час зупинки з великим ступеням 

ризику.  

50. Затримання підозрюваного (них) під час зупинки транспортного засобу з 

великим ступенем ризику. 

51. Комунікація в підрозділі.  

52. Схеми пересування.  

53. Техніки пересування.  

54. Зупинка, вихід з контакту.  

55. Підхід до будівлі, пересування біля будівлі.  

56. Блокування злочинця.  

57. Складові готовності до внутрішнього обшуку.  

58. Вхід в будівлю.  

59. Обшук будівлі.  

60. Відпрацювання кутів та дверних отворів.  

61. Способи входу в приміщення (хрест, гачок, кут тощо).  

62. Пересування у приміщеннях.  

63. Пересування по коридорах.  

64. Пересування по міжповерхових сходах.  

65. Обшук приміщення.  

66. Складові готовності до внутрішнього огляду.  

67. Порядок входу в будівлю з метою огляду.  

68. Порядок пересування у приміщеннях під час огляду. 

69. Комунікація в підрозділі.  

70. Схеми пересування.  

71. Техніки пересування.  

72. Зупинка, вихід з контакту.  

73. Підхід до будівлі, пересування біля будівлі.  

74. Блокування злочинця.  

75. Складові готовності до внутрішнього обшуку.  

76. Вхід в будівлю.  

77. Обшук будівлі.  
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78. Відпрацювання кутів та дверних отворів.  

79. Способи входу в приміщення (хрест, гачок, кут тощо).  

80. Пересування у приміщеннях.  

81. Пересування по коридорах.  

82. Пересування по міжповерхових сходах.  

83. Обшук приміщення.  

84. Чинники, що враховуються під час порятунку.  

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

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

87. Способи утримання пораненого під час евакуації.  

88. Порядок евакуація пораненого у пішому порядку та на автомобілі. 

89. Правові основи та порядок діяльності патрульної поліції в особливих 

умовах.  

90. Оперативне управління патрульної поліції в особливих умовах. 

91. Умови введення посиленого варіанта службової діяльності 

92. Порядок переведення на посилений варіант службової діяльності 

93. Сили, що залучаються до посиленого варіанта службової діяльності, та їх 

завдання 

94. Організація управління силами і засобами, залученими до посиленого 

варіанта службової діяльності 

95. Порядок охорони громадського порядку в зоні ураження під час 

проведення евакуації. 

96. Організація і регулювання безпеки дорожнього руху 

97. Забезпечення охорони громадського порядку на ЗЕП, в місцях посадки 

і в дорозі проходження евакуйованих 

98. Організація охорони громадського порядку у безпечному районі після 

завершення евакуації 

99. Особливості охорони публічного (громадського) порядку під час 

проведення масових заходів. 

100. Основні завдання нарядів поліції під час підготовки та проведення 

масових заходів.  

101. Види нарядів поліції, які залучаються до охорони публічного 

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

102. Засоби поліції, що використовуються під час охорони публічного  

(громадського) порядку під час проведення масових заходів.  

103. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху під час 

проведення масових заходів.  

104. Причини виникнення ГПГП та масових заворушень.  

105 Об’єктивні та суб’єктивні умови які сприяють виникненню та розвитку 

масових заворушень.  

106. Психологічна характеристика натовпу. 

107 Заходи щодо попередження можливості виникнення ГПГП та масових 

заворушень. 

108. Сили і засоби, які використовуються під час заходах з ліквідації групових 

порушень публічного  (громадського) порядку.  
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109. Що таке «масові заходи»? 

110. Які основні характерні ознаки «масових заходів»? 

111. Які заходи не є публічними? 

112. Які основні види масових заходів щодо яких здійснюється організація 

охорони публічного порядку та безпеки? 

113. Де не дозволено проведення масових заходів? 

114. Які є заборони під час проведення масових заходів? 

115. Які основні види нарядів патрульної поліції залучаються 

при охороні публічних безпеки і порядку під час проведення масо- 

вих заходів? 

116. Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного з виявленням 

вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують. 

117. Загальні вимоги дотримання заходів безпеки при поводженні з 

вибуховими матеріалами. 

118. Особливості запровадження та дії коменданської години 

119. Особливості ідентифікації вибухонебезпечних предметів 

120. Військові бойові припаси 

121. Саморобні вибухові пристрої 

122.Територіальна оборона України.  

123. Порядок введення воєнного стану. 

124. Основні завдання органів і підрозділів поліції та організація і 

здійснення спільних заходів з підрозділами ЗСУ. 

125. Виконання органами і підрозділами Національної поліції України 

заходів правового режиму воєнного стану. 

126. Яких заходів безпеки мають дотримуватися працівники поліції в разі 

виявлення ними вибухових пристроїв? 

127. До яких дій зводиться загальна тактична поведінка будь-якого 

поліцейського при виявленні вибухонебезпечних предметів? 

128. Що повинен зробити наряд поліції, який прибув першим на місце 

події? 

129. Хто проводить безпосередній огляд місця події в разі отримання 

інформації про підготовку вибуху з метою пошуку вибухових матеріалів? 

130. Які функції виконує слідчий (старший СОГ) при надходженні до 

органу (підрозділу) поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, або таких, 

що їх нагадують? 

131. Якими мають бути дії керівника органу досудового розслідування при 

надходженні до підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, або таких, 

що їх нагадують? 

132. Якими мають бути дії спеціаліста-вибухотехніка (керівника 

вибухотехнічної групи) при надходженні до підрозділу поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, пов’язані з використанням 

вибухових матеріалів, або таких, що їх нагадують? 
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133. Які є основні категорії вибухонебезпечних предметів, що потенційно 

загрожують життю і здоров’ю пересічних громадян? 

134. Що таке саморобний вибуховий пристрій? 

135. Які є характерні ознаки, що вказують на можливу наявність 

вибухового пристрою та викликають необхідність максимального підвищення 

уваги виявлення в громадських місцях, транспорті тощо? 

136. Якою має бути безпечна відстань для відкрито розташованих людей? 

137. Що категорично забороняється у разі виявлення снаряду, міни, 

вибухонебезпечного або підозрілого предмета? 

138. Яким має бути алгоритм дій поліцейського в разі виявлення 

вибухових пристроїв та речовин під час проведення превентивних 

поліцейських заходів? 

139. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин під час перевірки транспортних засобів? 

140. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин у громадському транспорті? 

141. Яким має бути алгоритм дій поліцейського при виявленні вибухових 

пристроїв та речовин на залізничному вокзалі, автостанції, аеропорту? 

142. Загальна підготовка особового складу поліції.  

143. Організація проведення поліцейських заходів.  

144. Заходи з запобігання втрат при виконанні службових обов’язків.  

145. Загальні заходи особистої безпеки. 

146. Тактика надання допомоги постраждалим в бою або в інших 

екстремальних ситуаціях.  

147. Протоколи надання першої домедичної допомоги в бою – такична 

медецина.  

148. Самодопомога в екстремальних ситуаціях.  

149. Евакуація постраждалих.  

150. Сортування поранених – визначення пріорітетів. 

151. Яку ви оберете тактику надання допомоги постраждалим в бою або в інших 

екстремальних ситуаціях.  

152. Які протоколи надання першої домедичної допомоги в бою ви знаєте. 

153. Як ви розумієте термін - такична медецина.  

154. Сортування поранених – визначення пріорітетів. 

155. Протокол MARCH це? 

156. Принципи тактичної бойової допомоги постраждалим. 

156. Зони надання допомоги під вогнем. 

157. Визначення та завдання топографії. 

158. Означення місцевості та її тактичні властивості.  

159. Визначення орієнтиру та його призначення. 

160. Порядок визначення орієнтирів. 

161. Види та класифікація топографічних мап. 

162. Різниця понять топомапа, топоплан і топосхема.  

163. Використання знань військової топографії в оперативно-службовій 

діяльності поліції.  



 31  

164.Вибір і використання орієнтирів 

165. Способи визначення напрямів на сторони горизонту 

166. Визначення напряму на сторони горизонту за компасом 

167. Визначення магнітного азимуту компасом Адріанова.  

168. Визначення напряму на сторони горизонту за знаходженням Сонця 

169. Визначення напряму на сторони горизонту за Сонцем і годинником.  

170. Визначення напрямів на сторони горизонту за Місяцем і годинником 

171. Визначення напрямів на сторони горизонту за Полярною зіркою.  

172. Визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів 

173. Способи визначення відстані на місцевості 

174. Визначення відстаней за лінійними розмірами предметів 

175. Графічна частина плану. 
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