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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Основні правила діяльності приватних детективних агентств та 

охоронних відомств 

Практичне заняття №1-2 год 

План 

1. Розташування у просторі. 

2. Спілкування з представниками ЗМІ. 

3. Розуміння правових актів і вміле їx використання. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Орієнтуватись на просторі, оцінка ситуацій, 

уміння експлуатувати вогнегасник. Шляхи евакуації персоналу. Використання 

первинних засобів гасіння пожеж. 

Рекомендована література до Теми 1:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

 

Практичне заняття № 2-5-8 год. 

План 

1. Реагування на вербальні образи. 

2. Застосування силового обмеження 

3. Основи комунікації. 

4. Оцінка ситуації  

5. Техніка переміщення. 

6. Переміщення групами. 

7. Практичне відпрацювання 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): опрацювання у невеликих групах; команди 

які подаються  старшим групи; 

Рекомендована література до Теми 1: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 

 

 

Практичне заняття № 6-9-8 год 

План 

1. Фізичний контроль. 

2. Середній рівень застосування сили. 

3. Самозахист. 

4. Виняткове застосування сили 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): вміти вміло приймати рішення щодо 

правомірного застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї. 

Рекомендована література до Теми 1: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 
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Практичне заняття № 10-13-8 год. 

План 

1. Тактика дій наряду поліції при застосуванні заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів, вогнепальної зброї. 

2. Види та тактико-технічні характеристики спеціальних засобів. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): розуміти значення терміну «контакт на 

місці події»; філософію та потребу у тактиці «контакт/прикриття»; 

термінологію «контакт/прикриття»; «шість правил» орієнтації при наближенні 

до інформанта 

Рекомендована література до Теми 1: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 

 

ТЕМА 2. Безпека життєдіяльності та вимоги до охорони праці в 

правоохоронній галузі  

Практичне заняття №1-3-6 год 

План 

1. Основні поняття в галузі охорони праці.  

2. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. 

3. Фізіологічні основи праці. Основні форми праці правоохоронця.   

4. Поняття та основні завдання гігієни праці та виробничої санітарії. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою): Застосування на практиці 

розпоряджень відносно охорони праці, органів державного управління 

охороною праці, управління охороною праці охоронця на підприємстві. 

Дослідження надзвичайних ситуацій різними методами. Особливості БЖД у 

мегаполісах, сільській місцевості тощо.  

Рекомендована література до Теми 2:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

 

Практичне заняття № 4-6-6 год. 

План 

1. Дії правоохоронців до аналізу механічних пошкоджень, видів травм та їх 

характеристик. 

2. Дії правоохоронців до аналізу впливу на організм людини шуму та 

вібрації. 

3. Небезпека різних видів випромінювання. 

4. Хімічні та біологічні фактори небезпек, їх вплив та характеристика. 

5. Іонізуючі випромінювання, одиниці виміру, оснащення дозиметричного 

контролю. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): швидко дати аналізуючи висновки події при 

непередбачених ситуацій. 

Рекомендована література до Теми 2: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 
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Практичне заняття № 7-9-6 год 

План 

1. Дотримання гарантії прав правоохоронця на охорону праці, визначені 

законодавчою базою України.  

2. Обов`язки роботодавця, права охоронців на працю. 

3. Нормативні акти з охорони праці: міжгалузеві, галузеві та окремих 

об`єктів.  

4. Відповідальність роботодавців щодо порушення вимог охорони праці. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): удосконалення використання на практиці 
дотримання прав правоохоронців на охорону праці. 

Рекомендована література до Теми 2: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 

 

ТЕМА 3. Пріоритети при наданні першої медичної допомоги. 

 

Практичне заняття №1-3-6 год 

План 

1. відновлення життя; 

2. забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів; 

3. методики проведення штучної вентиляції легень 

4. найпростіші методи видалення твердих та рідких сторонніх тіл з верхніх 

дихальних шляхів. 

5. артеріальної та венозної кровотечі; 

6. зовнішній та внутрішній кровотечі;  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою): Застосування на практиці 

умінь надання медичної допомоги, оцінці ситуацій при кримінальних 

злочинах.  

Рекомендована література до Теми 3:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

 

Практичне заняття № 4-6-6 год. 

План 

1. Діагностування переломів черепа; 

2. Діагностування закритих травм мозку; 

3. Діагностування клінічних проявів закритих травм живота; 

4. Діагностування переломів ребер та грудної клітини. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): швидко надати аналізуючи висновки події 

при непередбачених ситуацій. 

Рекомендована література до Теми 3: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 
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Практичне заняття № 7-9-6 год 

План 

1. діагностики отруєння та його симптомів; 

2. особливостей невідкладної медичної допомоги при отруєннях; 

3. особливості застосування активізованого вугілля та вітамінних 

препаратів.  

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): використання на практиці уміння 

діагностування чинників отруєння та уміння швидко обирати засоби лікування. 

Рекомендована література до Теми 3: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на семінарських 

та практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння застосування на практиці 
прийомам долікарської допомоги; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні прийомів застосування на практиці навичок першої медичної допомоги. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
прийомів застосування на практиці навичок першої медичної допомоги 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


