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1. Теми практичних занять  
 

ТЕМА 1. Вступ до дисципліни «Особиста безпека працівника Національної 

поліції» 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття, предмет і метод в галузі особистої безпеки працівників 

Національної поліції. 

2. Місце дисципліни «Особиста безпека працівників Національної поліції» в 

підготовці висококваліфікованих фахівців Національної поліції. 

3. Стан безпеки праці в підрозділах Національної поліції України та інших 

країнах. 

4. Законодавче закріплення забезпечення особистої безпеки працівників 

Національної поліції. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розрізняти різні види інструктажів з питань 

забезпечення особистої безпеки, визначення форм, напрямів та заходів 

забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції, знати 

компоненти психологічної готовності до дій в різних умовах несення служби, 

визначати фактори, що сприяють настанню негативних наслідків під час 

виконання працівниками Національної поліції своїх службових обов’язків та їх 

усунення. 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 

580-VІІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

htpp//zakon1.rada.gov.ua.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

3. Закон України «Про охорону праці» із змінами // Відомості Верховної 

Ради України, 2015, № 21, ст. 133. 

4. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

5. Наказ МВС України №70 від 01 лютого 2016 р. «Про затвердження 

Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю». 

6. Наказ МВС України №281 від 16 березня 2007 р. «Про заходи щодо 

зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження 

надзвичайних подій, пов'язаних із загибеллю й травмуванням особового 

складу». 

7. Особиста безпека: Навч.-практ. посіб. / В.О. Криволапчук, І.М. 

Тодуров, М.Т. Бондарчук, А.В. Юрченко, О.В. Шаповалов, за заг. ред. М.Г. 

Вербенського. – К.: ВПЦ МВС України, 2006. – 169 с. 
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ТЕМА 2. Особиста безпека працівника Національної поліції під час 

застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та 

використанні службових тварин 

 

Практичне  заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Техніка безпеки при застосуванні працівниками Національної поліції 

фізичної сили. 

2. Забезпечення особистої безпеки при застосуванні працівниками 

Національної поліції спеціальних засобів. 

3. Забезпечення безпеки при використанні працівниками Національної поліції 

службових собак. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: набуття навичок планування та забезпечення 

техніки безпеки при застосуванні працівниками Національної поліції фізичної 

сили, спеціальних засобів та використанні поліцейськими службових тварин. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 

580-VІІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

htpp//zakon1.rada.gov.ua.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

3. Закон України «Про охорону праці» із змінами // Відомості Верховної 

Ради України, 2015, № 21, ст. 133. 

4. Наказ МВС України №70 від 01 лютого 2016 р. «Про затвердження 

Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю». 

5. Наказ МВС України №281 від 16 березня 2007 р. «Про заходи щодо 

зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження 

надзвичайних подій, пов'язаних із загибеллю й травмуванням особового 

складу». 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

7. Особиста безпека: Навч.-практ. посіб. / В.О. Криволапчук, І.М. 

Тодуров, М.Т. Бондарчук, А.В. Юрченко, О.В. Шаповалов, за заг. ред. М.Г. 

Вербенського. – К.: ВПЦ МВС України, 2006. – 169 с. 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

ТЕМА 3. Особиста безпека працівника Національної поліції при 

поводженні з вогнепальною зброєю 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Обв’язки працівників Національної поліції, за якими закріплена 

вогнепальна зброя. 

2. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами під 

час їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу 

Національної поліції, комендатури навчального закладу МВС України 

3. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення 

служби. 

4. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення 

навчально-тренувальних і спортивних стрільб. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: засвоїти обв’язки працівників Національної 

поліції, за якими закріплена вогнепальна зброя, набуття навичок застосування 

заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами під час 

їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу Національної 

поліції, комендатури навчального закладу МВС України а також під час 

несення служби та проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб. 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 

580-VІІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

htpp//zakon1.rada.gov.ua.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

3. Закон України «Про охорону праці» із змінами // Відомості Верховної 

Ради України, 2015, № 21, ст. 133. 

4. Наказ МВС України №70 від 01 лютого 2016 р. «Про затвердження 

Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю». 

5. Наказ МВС України №281 від 16 березня 2007 р. «Про заходи щодо 

зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження 

надзвичайних подій, пов'язаних із загибеллю й травмуванням особового 

складу». 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

7. Особиста безпека: Навч.-практ. посіб. / В.О. Криволапчук, І.М. 

Тодуров, М.Т. Бондарчук, А.В. Юрченко, О.В. Шаповалов, за заг. ред. М.Г. 

Вербенського. – К.: ВПЦ МВС України, 2006. – 169 с. 

 



 

 

6 

 

 

ТЕМА 4. Особиста безпека працівника Національної поліції під час 

виконання службових обов’язків 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Техніка безпека при патрулюванні місцевості працівниками Національної 

поліції, при перевірці документів у громадських місцях та при перевірці 

документів громадян на транспорті. 

2. Заходи особистої безпеки при затриманні правопорушника в під’їзді, на 

горищі та в підвалі будинку, у разі проникнення до сховища. 

3. Заходи особистої безпеки при розв’язанні побутових конфліктів. 

4. Заходи особистої безпеки при затриманні озброєного правопорушника. 

5. Заходи особистої безпеки при доставлені затриманих громадян до органів 

Національної поліції. 

6. Заходи особистої безпеки при нагляді за дорожнім рухом. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: продемонструвати знання дій щодо 

забезпечення особистої безпеки при патрулюванні місцевості, перевірці 

документів у громадських місцях, при затриманні озброєного правопорушника 

та доставлені його до підрозділу Національної поліції,  та забезпечення  

особистої безпеки при розв’язанні побутових конфліктів. 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 

580-VІІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

htpp//zakon1.rada.gov.ua.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

3. Закон України «Про охорону праці» із змінами // Відомості Верховної 

Ради України, 2015, № 21, ст. 133. 

4. Наказ МВС України №70 від 01 лютого 2016 р. «Про затвердження 

Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю». 

5. Наказ МВС України №281 від 16 березня 2007 р. «Про заходи щодо 

зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження 

надзвичайних подій, пов'язаних із загибеллю й травмуванням особового 

складу». 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

7. Особиста безпека: Навч.-практ. посіб. / В.О. Криволапчук, І.М. 

Тодуров, М.Т. Бондарчук, А.В. Юрченко, О.В. Шаповалов, за заг. ред. М.Г. 

Вербенського. – К.: ВПЦ МВС України, 2006. – 169 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з питань забезпечення 

особистої безпеки працівника Національної поліції, міжнародних та 

міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття 

питань щодо забезпечення особистої безпеки працівника Національної 

поліції; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення щодо забезпечення особистої безпеки працівника 

Національної поліції; демонстрація здатності висловлення та 

аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане 

питання; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й 

використанні навчально-програмного матеріалу; засвоєння основної та 

додаткової літератури 

4 

Викладення теоретичних положень з навчальної дисципліни «Особиста 

безпека працівника Національної поліції»; знання необхідних законів і 

нормативних матеріалів щодо забезпечення особистої безпеки 

працівника Національної поліції; користування понятійним апаратом з 

певною кількістю значних помилок; вірне застосування навичок і 

прийомів під час виконання практичних завдань; логічність і 

послідовність викладення матеріалу; орієнтація в основній літературі. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм законів щодо забезпечення 

особистої безпеки працівника Національної поліції та неповне 

використання цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під 

час розв’язання практичного завдання; порушено логіку відповіді та 

висновків під час відповіді на конкретне питання 

2 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять щодо забезпечення 

особистої безпеки працівника Національної поліції припущені суттєві 

неточності; відсутнє тлумачення норм закону та невірне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання; 

відсутня логіка під час відповіді та висновків під час відповіді на 

конкретне питання; виконання завдань відповідає мінімальним 

критеріям знань з навчальної дисципліни «Особиста  безпека 

працівника Національної поліції». 
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Питання не розкриті; практичне завдання не розв’язано; твердження, 

зазначені у відповіді не аргументовані; висновки, зроблені під час 

відповіді, не відповідають правильним або не зроблені; характер 

відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає залік, 

неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, 

тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


