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Стислий опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Реалізація юрисдикційних повноважень
правоохоронними органами» викладається для підготовки магістрів в
Навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання
Національної академії внутрішніх справ для галузі знань 28 «Публічне
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування», для заочної форм навчання, що дає можливість сформувати
професійні компетентності та індивідуальну освітню траєкторію.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Реалізація юрисдикційних
повноважень правоохоронними органами» є формування у здобувачів знань,
вмінь та навичок щодо практичного здійснення адміністративноюрисдикційних повноважень на сучасному етапі розвитку суспільства.
Тривалість. Вивчення навчальної дисципліни здійснюється в 3-му
семестрі 2-го року навчання у обсязі 90 годин 3 кредити ECTS.
Форми та методи навчання. Заочна, серія лекцій, семінарських і
практичних занять, самостійна робота здобувачів. слухачі мають змогу
отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний. Можливий
дистанційний (on-line, Moodle) та змішаний формат проведення лекційних
занять, поточного та підсумкового контролю.
В процесі навчання використовуються: словесні, наочні та практичні
методи навчання.
Система поточного контролю. Поточний контроль успішності
здобувачів вищої освіти – це систематична перевірка знань здобувачів, яка
проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до програми, робочої програми, силабусу.
Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському та
практичному заняттях відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити
ступінь та якість засвоєння матеріалу, що вивчається. В процесі поточного
контролю оцінюється самостійна робота здобувача щодо повноти виконання
завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними
навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
Поточний контроль – усний (у вигляді індивідуального або групового
опитування, аналізу ділових ситуацій, ділових ігор) або письмовий (у вигляді
контрольної роботи, тестів). Форми поточного контролю з кожної теми
визначає викладач.
Контрольне оцінювання може проводитись в усній формі, у формі
письмової контрольної роботи та/або тестування (комп’ютерного, письмового).
Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних
завдань на практичних, семінарських заняттях, написання рефератів, есе тощо.
Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль – контроль
навчальних досягнень здобувачів з метою оцінки якості освоєння ними
програми навчальної дисципліни, що проводиться в період проміжної атестації
у формі іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння навчальної

дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв’язок змісту
навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.
Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення
вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає три теоретичних
питання.
Пререквізити (Prerequisite). Теорія держави та права, Конституційне
право, Міжнародне право, Право Європейського Союзу, Адміністративне
право, Адміністративний процес, Адміністративна відповідальність, Публічне
адміністрування.
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,
програмні результати навчання («hard skills»)
Програмні результати навчання компетентності, якими повинен оволодіти
здобувач ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування» (281)
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення.
ЗК 03. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК 04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 07. Здатність генерувати нові ідеї.
Фахові компетентності:
ФК 02. Здатність організовувати діяльність органів публічної
адміністрації та інших організацій публічної сфери.
ФК 06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням
потреб забезпечення національної безпеки України.
ФК 07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових
актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку
нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та
адміністрування.
ФK 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з
урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Програмні результати навчання:
ПРН 01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу
публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
ПРН 02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та
адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та
проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.
ПРН 03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати
й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах
своєї професійної компетенції.
ПРН 04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові
технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних

задач публічного управління та адміністрування.
ПРН 05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного
урядування та розвитку електронної демократії.
ПРН 07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи
щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і
комплексний підхід, а також методи командної роботи.
ПРН 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням
питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні
законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні,
економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення
навчальної дисципліни («softskills»):
− здатність приймати рішення та розв’язувати проблеми;
− зрозуміло формулювати думки (повідомлення, доповідні записки тощо);
− інше.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
1)
предмет та систему дисципліни «Реалізація юрисдикційних
повноважень правоохоронними органами»; правові засади адміністративноюрисдикційної діяльності правоохоронних органів України;
2)
особливості змісту суспільних відносин, що виникають при
здійсненні адміністративно-юрисдикційних повноважень правоохоронними
органами України;
3)
форми та методи адміністративно-юрисдикційної діяльності,
правоохоронних органів, їх завдання та функції, сили і засоби, які
використовуються під час реалізації владних повноважень; заходи, які
застосовуються при виконанні функцій та завдань, порядок, форми та методи
взаємодії з іншими органами державної влади України.
вміти:
1)
відтворювати основні поняття та категорії, що відображають
сутність адміністративно-юрисдикційних повноважень правоохоронних
органів, а також положення нормативно-правових актів, які регулюють їх
діяльність та засади взаємодії з іншими держаними органами;
2)
довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових
ситуацій в діяльності правоохоронних органів, а також організовувати свою
діяльність на основі певного алгоритму;
3)
орієнтуватися у формах та методах взаємодії правоохоронних
органів під час реалізації правоохоронної функції, діях у разі ускладнення
оперативної обстановки; знаходити шляхи розв’язання нетипових завдань, що
виникають під час виявлення правопорушень, застосування адміністративних
стягнень, спілкування з громадянами та правопорушниками;
4)
переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати
раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;

варіативно розв’язувати професійні завдання.
навички:
- використовувати понятійно-категоріальний апарат при вирішенні
правових проблем;
- здійснювати власні наукові дослідження з проблем, що входить до
предмету начальної дисципліни;
- застосувати теоретичні знання для високопрофесійного виконання
службових обов’язків в процесі правореалізаційної та правозастосовної
діяльності;
- практично застосовувати набуті знання при підготовці наукових
досліджень, наукових статей, тез;
- формулювати та обґрунтовувати правові висновки, пропозиції,
рекомендації.
- здатність інтерпретувати рішення ЄСПЛ у контексті предметної галузі
дослідження.
Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної
роботи в розрізі тем
Теми рефератів, доповідей:
Тема 1. Теоретико-правові Лекційні, семінарські заняття
1.
Актуальні
питання
засади адміністративноадміністративноюрисдикційної
юрисдикційної
діяльності
діяльності
правоохоронних органів.
правоохоронних органів
2. Новели адміністративного
законодавства
щодо
адміністративноюрисдикційної
діяльності
правоохоронних органів.
3. Адміністративно-правовий
статус
діяльності
правоохоронних органів.
Вирішення
ситуативних
завдань відповідно до робочої
програми.
Тема 2. Реалізація
Лекційні, семінарські та
Теми рефератів, доповідей:
адміністративнопрактичні заняття
1. Актуальні
проблеми
юрисдикційних повноважень
реформування законодавства
органами та підрозділами
про
адміністративні
Національної поліції
проступки
на
сучасному
етапі.
2. Особливості діяльності
органів
та
підрозділів
Національної
поліції
в
сучасних умовах.
3. Проекти
розвитку
Національної поліції України.
Вирішення
ситуативних

Тема 3. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
органами Служби безпеки
України

Самостійна робота

Тема 4. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
органами прокуратури
України

Самостійна робота

Тема 5. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
підрозділами Державної
міграційної служби України

Тема 6. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
підрозділами Державної
прикордонної служби
України

завдань відповідно до робочої
програми.
Теми рефератів, доповідей:
1. Правове
регулювання,
завдання та особливості
діяльності Служби безпеки
України в сучасних умовах.
2. Проекти
розвитку
Служби безпеки України.
3. Особливості
взаємодії
Служби безпеки України з
іншими
центральними
органами виконавчої влади.
Теми рефератів, доповідей:
1. Проекти розвитку органів
прокуратури України.
2. Особливості контрольних
повноважень
органів
прокуратури України.
3. Місце
прокуратури
України в системі органів
адміністративної юстиції.

Лекційні, семінарські заняття Теми рефератів, доповідей:
1. Проекти
розвитку
Державної
міграційної
служби України.
2. Особливості міграційних
процесів в сучасних умовах.
3. Правове положення та
призначення
пунктів
тимчасового
розміщення
біженців
та
пунктів
тимчасового
перебування
іноземців
та
осіб
без
громадянства.
Практичні заняття
Теми рефератів, доповідей:
1. Правове
регулювання,
завдання
та
особливості
діяльності ДПСУ в сучасних
умовах.
2. Проекти
розвитку
Державної
прикордонної
служби України.
3. Проекти
розвитку
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
4. Взаємодія
підрозділів
Національної поліції з іншими
державними органами при
введенні правового режиму

Тема 7. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
Національним агентством з
питань запобігання корупції
та Національним
антикорупційним бюро
України

Практичні заняття

Тема 8. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
органами, які реалізують
державну політику з питань
державного нагляду
(контролю) у сфері пожежної
та техногенної безпеки

Самостійна робота

Тема 9. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
органами Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації України

Самостійна робота

Тема 10. Реалізація
адміністративноюрисдикційних повноважень
органами рибоохорони,
органами безпеки на
морському та річковому
транспорті та в сфері
лісового господарства

Практичні заняття

надзвичайного стану.
Теми рефератів, доповідей:
1. Актуальні
питання
діяльності
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції.
2. Особливості діяльності
Національного
антикорупційного
бюро
України.
3. Особливості
реалізації
юрисдикційних повноважень
Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Теми рефератів, доповідей:
1. Правове
регулювання,
завдання
та
особливості
діяльності ДСНС України в
сучасних умовах.
2. Проекти розвитку ДСНС
України.
3. Проекти
розвитку
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
4. Взаємодія
підрозділів
ДСНС України з іншими
центральними
органами
виконавчої влади з питань
цивільного захисту населення.
Теми рефератів, доповідей:
1. Актуальні
питання
діяльності Державної служби
спеціального
зв’язку
та
захисту інформації України.
2. Особливості діяльності
Державної
служби
спеціального
зв’язку
та
захисту інформації України.
3. Особливості
реалізації
юрисдикційних повноважень
Державної
служби
спеціального
зв’язку
та
захисту інформації України.
Теми рефератів, доповідей:
1. Актуальні
питання
діяльності Державної служби
спеціального
зв’язку
та
захисту інформації України.
2. Особливості діяльності
Державної
служби
спеціального
зв’язку
та
захисту інформації України.

3. Особливості
реалізації
юрисдикційних повноважень
Державної
служби
спеціального
зв’язку
та
захисту інформації України.

Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни «Реалізація
юрисдикційних повноважень правоохоронними органами» не передбачено.
Основні рекомендовані інформаційні джерела
Нормативно-правові акти
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
2. Декларація про захист усіх осіб від тортур та інших жорстоких,
нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження та покарання:
резолюція 3452 (ХХХ) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1975 р.
3. Декларація про поліцію: резолюція Парламентської асамблеї Ради
Європи № 690 (1979) від 8 травня 1979 р.
4. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: прийнята Радою
Європи 28 листопада 1987 р.
5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини:
прийнята Радою Європи 28 листопада 1987 р.
6. Європейський кодекс поліцейської етики: рекомендація Rec. (2001) 10
прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 19 вересня 2001 р.
7. Загальна декларація прав людини: прийнята Резолюцією 217 А (ІІІ)
Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р.
8. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446.
9. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку.
Прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї 00Н від 17 грудня 1979 р.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до №
51, ст.1122.
11. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. // (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458).
12. Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських чи
принижуючих гідність видів поводження та покарання: резолюція Генеральної
асамблеї ООН від 10 грудня 1984 р.
13. Лісовий Кодекс України від 21 січня 1994 року.
14. Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджені
рішенням Національного агенства від 13.07.2017 № 317.

15. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: прийнятий
Резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 р.
16. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від
27.04.2012 № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання
авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації
про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними
суднами, органам охорони державного кордону та митним органам»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 740/21053.
17. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787 «Про затвердження Порядку
здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах
пропуску через державний кордон для морського та автомобільного
сполучення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за №
1833/24365.
18. Обов’язкові
вимоги
до
мінімальної
штатної
чисельності
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в
державних органах, затверджені наказом Національного агенства від 26.04.2021
№ 240/21, зареєстрованим у Мін’юсті 18.05.2021 за № 650/36272.
19. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878.
20. Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2015 р. № 877.
21. Порядок надання згоди Національним агентством з питань
запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу
(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного
органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджене
наказом Національного агенства від 21.05.2021 № 268/21.
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 463 «Про
внесення змін до Положення про прикордонний режим».
23. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203VI.
24. Про аквакультуру: Закон України від 08.09.2012 № 5293-VI.
25. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р.
// (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст.577).
26. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини: Закон України від 03.09.2013 № 425-VII.
27. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19): Закон України від 17 березня 2020 р. // Голос України від
01.04.2020, № 60.
28. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження: Закон України від
18.05.2017 № 2042-VIII.
29. Про державний кордон України: 4 листопада 1991 року.

30. Про доступ до публічної інформації: Закон України 13 січня 2011р.//
(Відомості Верховної Ради України (ВВР ), 2011, № 32, ст. 314).
31. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р //
Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 49. – ст.2056.
32. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 рок.
33. Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211.
34. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України
від 07 грудня 2017 р. // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 29, ст.233).
35. Про запровадження в територіальних органах і підрозділах
Національної поліції постійно діючих робочих груп поліцейських з питань
комунікації з організаторами та учасниками масових заходів: Доручення
Національної поліції України від 31 липня 2017 р. № 8246/01/20-201.
36. Про затвердження деяких нормативно-правових актів у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: Наказ МВС
України від 06 квітня 2020 року № 326.
37. Про
затвердження
Інструкції
з
автоматизованого
обліку
адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 4 липня 2016 р. №
595.
38. Про затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання в
судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів: Наказ МВС,
Мін’юсту, ВСУ, ВССУ, ДСА України, ГПУ від 26 травня 2015 р. №
613/785/5/30/29/67/68.
39. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і
повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та
оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції
України: Наказ МВС України від 27 квітня 2020 року № 357.
40. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 6
листопада 2015 р. № 1376.
41. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
застосування поліцейського піклування: Наказ МВС України від 12 жовтня
2020 року № 724.
42. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України від 7
листопада 2015 р. № 1395.
43. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, зафіксовані в автоматичному режимі: Наказ МВС України від 13 січня
2020 р. № 13.
44. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної
підсистеми
«Гарпун»
інформаційно-телекомунікаційної
системи

«Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ МВС України від
13 червня 2018 р. № 497.
45. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної
підсистеми
«Дорожньо-транспортна
пригода»
інформаційнотелекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції
України»: Наказ МВС України від 15 липня 2020 року № 533.
46. Про затвердження Інструкції із застосування органами та
підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: Наказ
МВС України від 18 грудня 2018 р. № 1026.
47. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних
інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та
дільничних офіцерів поліції Національної поліції України: Наказ МВС України
від 4 серпня 2017 р. № 689.
48. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною
службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та
Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події: Наказ МВС України від 22
серпня 2016 р. № 859.
49. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між посадовими
особами підрозділів Державної прикордонної служби України та
територіальних органів Національної поліції України у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху в місцях значного скупчення транспортних засобів
перед пунктами пропуску через державний кордон України: Наказ МВС
України від 16 лютого 2017 р. № 128.
50. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії територіальних
органів поліції та міжрегіональних територіальних органів Національної поліції
України під час реагування на надзвичайні ситуації, у випадку уведення
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Наказ МВС України від
31 жовтня 2016 р. № 1129.
51. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до
зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622.
52. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв
транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції: Наказ МВС України, МОЗ України від 9 листопада 2015 р.
№ 1452/735.
53. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів
Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності: Наказ
МВС України від 10 грудня 2015 р. № 1560.

54. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання,
обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї
та боєприпасів до неї: Наказ МВС від 31травня 1993 р. № 314.
55. Про затвердження Інструкції про роботу з громадськими
формуваннями з охорони державного кордону: Наказ МВС України від 15
вересня 2014 р. № 948.
56. Про затвердження Інструкції про умови та порядок придбання,
зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів
поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми
працівниками міліції: Наказ МВС України від 29 березня 2016 р. № 223.
57. Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій:
Наказ МВС України від 06 серпня 2018 р. № 658.
58. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ
Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015.
59. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова
КМУ від 12 жовтня 1992 р. № 576.
60. Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р.
№ 11.
61. Про затвердження Положення про функціональну підсистему
забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього
руху єдиної державної системи цивільного захисту: Наказ МВС України від 04
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної
дисципліни
− пакет програмних продуктів Microsoft Office, а саме: Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та ін.;
− мультимедійний проектор, комп’ютер /ноутбук/планшет, інтерактивні
дошки.
Для забезпечення можливості організації дистанційного навчання може
використовуватися платформа «Zoom», cередовище«Classroom», «Moodle»,
соціальні мережі та «Telegram».

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке
нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись у
дистанційному режимі за погодженням із керівництвом НАВС з презентацією
виконаних завдань під час консультації викладача.
На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються
основні теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з
боку викладача. На лекціях вимагається активна участь здобувачів у
обговоренні ключових положень теми, ведення стислого конспекту лекції.
На семінарських заняттях теоретичні знання, отримані здобувачами
ступеня вищої освіти під час лекцій, обговорюються більш детально у формі
міні-дискусій, опитування, заслуховування та аналізу тематичних доповідей та
рефератів, а також шляхом розв’язування практичних задач.
Вимоги до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти
визначаються робочими навчальними програмами дисципліни. Основними
завданнями самостійної роботи здобувачів вищої освіти є набуття навичок
самостійного опрацювання фахових інформаційних джерел, підготовка і
безумовне виконання поточних практичних та індивідуальних завдань, а також
самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.
Плани семінарських, індивідуальні завдання, методичні вказівки до
окремих тем, література, система оцінювання занять подані у відповідних
методичних вказівках. Їх можна переглянути на Веб-сайті НАВС у розділах
«Кафедра поліцейського права», «Дистанційні курси».
Пропущені заняття та незадовільні оцінки повинні бути відпрацьовані
згідно графіку консультацій викладачів кафедри.
Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право
підвищувати свій рейтинг лише під час складання екзамену (підсумкового
оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри поліцейського права, які
безпосередньо проводять заняття (за затвердженим графіком проведення
консультацій) або звернувшись із письмовим запитом на електронну пошту за
адресою: k005@naiau.kiev.ua
Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної
доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність у
Національній академії внутрішніх справ (наказ НАВС від 30 березня 2018 року
№ 422).
Оцінювання результатів навчання

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)

Підсумковий
контроль
mах 40 %
Екзамен
40

max 60 %
Теми 1-10
60

Підсумкова
кількість
балів
mах 100 %
100

Шкала оцінювання
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу

60-65
35-59
1-34
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