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1.2

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм. Міжнародні стандарти у сфері прав
людини. Свобода від катувань. Свобода та особиста недоторканість. Право на приватність.
Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського.

У т.ч.
практичні
заняття, год

1.1

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

2

4

2

2

4

2

2

1.3

Ефективна комунікація. Спілкування. Невербальна комунікація. Офіційне спілкування.
Діалог. Конфлікт та маніпуляція.

6

2

4

1.4

Стресостійкість. Стрес та форми його опанування. Психологічна допомога в роботі
поліцейського.

4

1

3

1.5

Попередження насильства в сім’ї. Поняття насильства в сім’ї, його види, форми причини та
прояви.

2

1

1

1.6

Протидія торгівлі людьми. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Розмежування
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

4

2

2

2

1

1

1.8

Професійна етика. Основи професійної етики працівників правоохоронних органів. Кодекс
професійної етики поліцейського. Основні принципи діяльності поліцейського.

2

1

1

1.9

Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність.
Корупційні правопорушення.

4

2

2

УСЬОГО ГОДИН НОРМАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

32

14

18

1.7

Взаємодія поліції та суспільства.

Заняття
проводить

2.1

2.2

II. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
Організаційно-правові засади діяльності працівників секторів та груп реагування
патрульної поліції (далі – СРПП та ГРПП).
Повноваження та принципи, на яких ґрунтується діяльність СРПП та ГРПП
відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».
Поняття, завдання, функції та структура СРПП та ГРПП.
Діяльність працівників СРПП та ГРПП при застосуванні норм КУпАП.
Діяльність та повноваження СРПП та ГРПП в провадженні в справах про
адміністративні правопорушення. Поліцейські заходи в діяльності СРПП та ГРПП.
Види процесуальних документів у діяльності СРПП та ГРПП. Особливості розгляду
справ про адміністративне правопорушення.
Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень:
- які межують зі злочинами (статті 44, 51, 173, 185, 187 КУпАП);
- у сфері торгівлі та господарської діяльності (статті 155, 156, 159, 160, 164 КУпАП);
- які пов’язані з обігом та застосуванням зброї, засобів самооборони, електрошокових
пристроїв, спеціальних засобів, піротехнічних засобів (статті 174, 190, 191, 192, 195, 195-2,
195-3, 195-4, 195-6 КУпАП);
- які пов’язані з дотриманням правил благоустрою або посягають на громадський
порядок (статті 154, 175-1, 176, 177, 178, 180-1, 182 КУпАП);
- у сфері безпеки дорожнього руху (статті 121, 121-1, 122,122-2, 122-4, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 130, 133, 139, 140).

2

2

14

8

У т.ч.
практичні
заняття, год

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

3

6

Заняття
проводить

2.4

2.5

Особливості здійснення досудового розслідування в окремих злочинах, зокрема:
- проти життя та здоров’я особи за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 115 КК
(у частині розшуку безвісті зниклих дітей), ч. 1 ст. 122, ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129 КК);
- проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за відсутності
кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ст. 155, ст. 156 КК України);
- проти громадського порядку за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 296 КК
України);
- крадіжок за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України);
- грабежів за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 186 КК України);
- шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України);
- проти безпеки руху та експлуатації транспорту за відсутності кваліфікуючих ознак
(ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 289 КК України);
- у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України).
Застосування поліцейськими СРПП та ГРПП законодавства України щодо реагування
на звернення громадян.
Особливості застосування у діяльності СРПП, ГРПП вимог законів України «Про
звернення громадян», «Про статус народного депутата України» та інших, які регламентують
порядок роботи зі зверненнями громадян. Нормативно-правові акти, які регламентують
роботу органів Національної поліції зі зверненнями громадян. Порядок роботи зі
зверненнями громадян і організація їх особистого прийому. Порядок прийому та розгляду
звернень, які надійшли до органів Національної поліції, у тому числі від дітей.
Роль поліцейських СРПП та ГРПП під час ДТП.
Загальні відомості про дорожньо-транспортну пригоду. Визначення зони
відповідальності та дії ГРПП при прибутті на місце ДТП. Огляд місця ДТП.
Участь ГРПП у заходах, спрямованих на встановлення обставин, що мають значення
при розслідуванні справ за наслідками ДТП.

У т.ч.
практичні
заняття, год

2.3

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

4

8

4

4

6

3

3

8

4

4

Заняття
проводить

2.7

2.8

Реагування поліцейських СРПП та ГРПП на факти вчинення насильства в сім’ї.
Фактори ризику та умови вчинення насильства в сім’ї. Кримінологічні
характеристики кривдників та жертв сімейного насильства. Психологічні особливості та
поведінки членів сім’ї, в якій вчиняється насильство. Діти як група ризику. Державні органи
та соціальні установи як суб’єкти протидії насильству в сім’ї. Взаємодія між суб’єктами з
протидії фактам насильства в сім’ї.
Форми і методи діяльності поліцейських щодо попередження, виявлення, припинення
та документування насильства в сім’ї. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї
та підстави і порядок їх застосування. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї.
Реагування на факти насильства в сім’ї.
Робота поліцейських СРПП та ГРПП, орієнтована на потреби громади.
Організація роботи СРПП та ГРПП з громадою. Консультативні групи громадян.
Урегулювання проблем громади на території обслуговування. Етапи і якість
прийняття рішень. Фактори і бар’єри для ефективного прийняття рішень. Моделі аналізу
урегулювання проблем та прийняття рішень.
Формування команди та групове прийняття рішень. Самомотивація у роботі
поліцейського.
Охорона місця події.
Алгоритм дій СРПП та ГРПП на місці події. Визначення меж місця події.
Недопущення сторонніх осіб. Збереження слідової інформації. Дії ГРПП при самостійному
проведенні огляду місця події. Особливості фіксації деяких видів слідів, виявлених на місці
події.

У т.ч.
практичні
заняття, год

2.6

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

5

4

2

2

4

4

2

1

1

Заняття
проводить

2.9

Взаємодія поліцейських СРПП та ГРПП з підрозділами Національної поліції та
органами виконавчої влади.
Взаємодія СРПП та ГРПП з дільничними офіцерами поліції на території
обслуговування. Ознайомлення з повноваженнями та функціями патрульної поліції.
Взаємодія СРПП та ГРПП з працівниками слідчих підрозділів, у тому числі на місці скоєння
злочину. Форми та методи взаємодії з прикордонниками у сфері забезпечення публічної
безпеки та порядку. Взаємодія СРПП та ГРПП з громадськістю, органами державної влади та
місцевого самоврядування, іншими підрозділами у профілактиці правопорушень. Форми та
методи взаємодії ГРПП з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та
державного кордону у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку. Взаємодія
СРПП та ГРПП з оперативними підрозділами щодо проведення превентивної роботи з
особами, схильними до вчинення правопорушень.

Превентивна діяльність поліцейських СРПП та ГРПП.
Особливості організації та проведення загальної й індивідуальної профілактичної
роботи СРПП та ГРПП у сільській місцевості. Контроль за дотриманням фізичними особами
2.10 спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів до них у сфері забезпечення
дозвільної системи.

4

4

4

4

У т.ч.
практичні
заняття, год

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

6

Заняття
проводить

Робота поліцейських СРПП та ГРПП з підобліковими особами.
Індивідуально-профілактична робота СРПП та ГРПП з особами, які схильні до
вчинення правопорушень та перебувають на профілактичних обліках у поліції. Форми
індивідуально-профілактичного впливу на підоблікових осіб.
Індивідуально-профілактична робота ГРПП з особами, які формально підпадають під
адміністративний нагляд. Порядок встановлення адміністративного нагляду.
Індивідуально-профілактична робота ГРПП з особами звільненими з місць
2.11
позбавлення волі, які відбували покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або
не погашено у встановленому Законом порядку.
Індивідуально - профілактична робота ГРПП з особами засудженими за вчинення
злочинів, виконання вироку щодо яких не пов'язано із позбавленням волі. Особливості
індивідуально-профілактичної роботи ГРПП з особами, які перебувають на профілактичному
обліку підрозділів поліції за вчинення насильства в сім’ї.
Робота поліцейських СРПП та ГРПП щодо захисту прав та законних інтересів дітей.
Права та обов’язки поліцейського щодо роботи з дітьми. Здійснення профілактики
адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей та вжиття заходів щодо
2.12 недопущення скоєння повторних злочинів у підлітковому середовищі. Заходи поліцейського
піклування щодо неповнолітніх. Виявлення та припинення фактів учинення насильства та
жорстокого поводження щодо дітей. Алгоритм розшуку дітей, які зникли безвісти.
Першочергові заходи з установлення місцезнаходження дитини.
УСЬОГО ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

У т.ч.
практичні
заняття, год

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

7

6

4

2

2

2

64

42

22

Заняття
проводить

2
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98

У т.ч.
практичні
заняття, год

Комплексний підсумковий екзамен на основі таких тем:
Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні
правопорушення. Безпека дорожнього руху. Охорона місця події. Кваліфікація злочинів.
Попередження насильства в сім’ї. Законодавство України щодо реагування на звернення
громадян. Робота з підобліковими особами.

№
з/п

У т.ч. лекції

Назва теми

Заплановано
годин

8

56

40

Заняття
проводить

___________
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