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Завдання для самостійної роботи курсантів з навчальної дисципліни 

««Організація охорони публічної безпеки і порядку» для підготовки здобувачів 

вищої освіти 2 курсу факультету ПФППД що навчаються на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти, спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. - 6 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Легеза Є.О., доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету ПФППД ДДУВС, к.ю.н., доцент, 

капітан поліції. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету ПФППД  

протокол від 08.07.2016, № 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

Завідувач кафедри  

адміністративного права, процесу 

 та адміністративної діяльності,  

полковник поліції        Т.П. Мінка  
«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

©Легеза Є.О., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 

 

3 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 4. КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИЛ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ 

ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. 

 

1. Загальні засади складання плану комплексного використання сил 

та засобів з охорони громадського порядку.  

2. Зміст та структура плану комплексного використання сил та 

засобів задіяних на охорону громадського порядку.  

3. Розроблення маршрутів патрулювання.  

4. Норми щодобового виставлення нарядів.  

5. Час виставлення нарядів і тривалість несення служби.  

6. Карта (схема) території обслуговування.  

7. Форми та методи забезпечення охорони громадського порядку.  

8. Форми забезпечення охорони громадського порядку.  

9. Методи забезпечення охорони громадського порядку.  

10. Організація та контроль за несення служби з охорони 

громадського порядку відповідно до комплексного плану використання сил та 

засобів задіяних у систему єдиної дислокації.  

11. Обов’язки нарядів. Підготовка та інструктаж нарядів.  

12. Контроль за несенням служби. 

 

ТЕМА 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В 

ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 

 

1. Характеристика масових заворушень.  

2. Масові заходи протесаного характеру, як умова введення надзвичайного 

стану.  

3. Поняття і класифікація надзвичайних умов.  

4. Поняття надзвичайного стану.  

5. Підстави, порядок та строки введення надзвичайного стану.  

6. Нормативно-правові засади діяльності поліції в надзвичайних умовах.  

7. Особливості діяльності поліції під час виникнення соціальних явищ не 

криміногенного характеру.  

8. Особливості діяльності органів внутрішніх справ в умовах виникнення 

групових порушень громадського порядку та масових заворушень.  

9. Посилений варіант оперативно-службової діяльності.  

10. Порядок переведення особового складу на посилений варіант 

оперативно-службової діяльності. 

 

 

ТЕМА 7. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ СПОРТИВНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
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. 

1. Правове регулювання діяльності поліції щодо охорони громадського 

порядку під час проведення масових заходів. 

2. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 

3. Завдання патрульної служби  щодо забезпечення охорони громадського 

порядку та громадської безпеки при проведенні спортивних масових 

заходів. 

4. Обов'язки патрульної служби під час підготовки та проведення 

спортивних масових заходів.  

5. Етапи (періоди) діяльності поліції під час проведення спортивних 

масових заходів.  

6. Відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів. 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

 

ТЕМА 1. Організаційно-правове забезпечення охорони громадського 

порядку. 

1. Підбір нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Національної поліції щодо охорони громадського порядку (в електронному 

вигляді). 

 

ТЕМА 2. Сили та засоби, що використовуються для охорони 

громадського порядку, їх комплексне використання та гарантії безпеки їх 

працівників. 

 

1. Удосконалення правового регулювання діяльності поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 

2. Права нарядів поліції щодо припинення правопорушень 

3. Обов’язки нарядів поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху 

4. Основні обов’язки працівників поліції України. 

5. Права працівників поліції України.  

6. Підготовка нарядів до служби. 

 

ТЕМА 3. Патрульна поліція, завдання, функції, організація діяльності з 

охорони громадського порядку. 

1. Передовий досвід в діяльності поліції, його узагальнення та 

поширення. 

2. Особливості діяльності, система та правове регулювання дозвільної 

системи України. 

3. Забезпечення дотримання прав і свобод людини в адміністративно-

примусовій діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку. 

4. Статистичні дані діяльності підрозділів поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки і порядку за поточний та попередній рік. 
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ТЕМА 4. Комплексне використання сил поліції для охорони публічного 

порядку. 

1. Громадський контроль, як спосіб забезпечення дисципліни та 

законності в діяльності поліції. 

2. Повноваження органів прокуратури при здійсненні нагляду за 

діяльністю поліції. 

3. Підходи до оцінювання ефективності роботи підрозділів 

превентивної діяльності поліції. 

 

 

ТЕМА 5. Забезпечення громадського порядку під час масових заворушень 

1. Правові засади здійснення, поняття та класифікація спеціальних 

операцій.  

2. Особливості реалізації повноважень працівниками поліції під час 

проведення спеціальних операцій.  

3. Правові засади здійснення, поняття та класифікація цільових 

оперативно-профілактичних операцій та комплексних профілактичних 

відпрацювань.  

4. Особливості реалізації повноважень працівниками поліції під час 

цільових оперативно-профілактичних операцій та комплексних профілактичних 

відпрацювань. 

 

ТЕМА 6. Забезпечення громадського порядку в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

1. Скласти спеціальний план “Хвиля” 

2. Спеціальний план “Перехват” 

3. Особливості розстановки сил поліції під час масових заходів. 

4.  Тактика застосування нарядів поліції спеціальних засобів під час 

забезпечення громадського порядку і безпеки при проведенні масових заходів.  

 

ТЕМА 7. Охорона громадського порядку при проведенні спортивних 

масових заходів 

1. Мета і характеристика блокування (оточення) в операції по 

припиненню групових порушень громадського порядку, масових безпорядків. 

Завдання, екіпірування особового складу.  

2. Заходи посилення та бойовий порядок групи оточення. Висунення 

на рубіж оточення натовпу. Дії резерву групи оточення по ліквідації прориву 

ланцюжка натовпом. 

3. Задачі, склад слідчо-оперативної групи, групи документування 

протиправних дій, фільтраційного пункту. 

4. Заходи щодо запобіганню втрат особового складу та населення при 

припиненні групових порушень громадського порядку. 
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ТЕМА 8. Участь громадян в охороні громадського порядку 

1. Участь громадських формувань в охороні громадського порядку. 

2. Створення добровільних нарядів у якості громадських формувань в 

охороні громадського порядку. 

3. Форми залучення громадян в охороні громадського порядку. 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


