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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

для заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Організація охорони 

публічної безпеки і порядку» для здобувачів вищої освіти 2 курсу 

факультету ЗНПП ННІ ПОЗН що навчаються на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 12 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 1. ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони 

громадського порядку. 

 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Поняття діяльності поліції щодо охорони громадського порядку. 

2. Основні положення Закону України «Про Національну поліцію» 

щодо діяльності поліції щодо охорони громадського порядку. 

3. Нормативно-правові акти, що визначають діяльність поліції щодо 

охорони громадського порядку. 

 
Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з теми № 

1: Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 
навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту теоретико-правові основи діяльності поліції 
щодо охорони громадського порядку та основних нормативно-правових актів, 

що регламентують діяльність Національної поліції. 
Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: пояснення свідків 

про факт вчинення адміністративного правопорушення, рапорт про 

доставлення. 
Рекомендована література до теми 1:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 
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9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 2 СИЛИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 

ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ЇХ КОМПЛЕКСНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ. 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Права нарядів поліції щодо припинення правопорушень 

2. Обов’язки нарядів міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 

3. Основні обов’язки працівників поліції України. 

4. Права працівників міліції України.  

5. Підготовка нарядів до служби. 

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з теми № 

2: Вивчення теми спрямовується на формування у слухачівзнань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння правових та організаційних засад діяльності поліції 

щодо забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: пояснення свідків 

про факт вчинення адміністративного правопорушення, рапорт. 
Рекомендована література до теми 2:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 
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8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ №3. ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Правова основа патрульної поліції 

2. Функції патрульної поліції 

3. Основні завдання патрульної поліції; 

4. Види нарядів патрульної поліції з охорони громадського порядку. 

. 

. 
Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 3: Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, 
вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених 
перед поліцією, а саме набуття знань щодо організації діяльності окремих 
підрозділів поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: рапорт про 

застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, затримання особи 

за вчинення адміністративного правопорушення, протокол про адміністративне 

затримання. 
Рекомендована література до теми 3:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 
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6. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18. 

7. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

8. Положення Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

11. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

12. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС 

МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

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

2. Організація діяльності та завдання особового складу підрозділів поліції 

під час проведення масових заходів. 

3. Особливості забезпечення громадського порядку під час проведення 

спортивних заходів. 

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 5 Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та безпеки під час 

проведення масових заходів. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний план 

проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
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Рекомендована література до теми 5:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115. 

6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

7. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

8. 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 07.11.2015 № 1395. 

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

11. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

12. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

13. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 
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План 

1.Поняття та зміст надзвичайної обстановки, яка створює особливі умови 

для роботи органів поліції  

2. Правові основи організації діяльності поліції  в особливих  умовах та 

при введенні режиму надзвичайного стану 

3. Оперативне управління поліції  в особливих умовах 

4.Планування дій поліції  в особливих умовах 

5. Дії чергового органу поліції  при отриманні повідомлення про 

надзвичайну обставину, зокрема, при виникненні групових порушень 

громадського порядку та масових заворушень  

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 6 Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та безпеки під час 

проведення масових заходів. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний план 

проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
Рекомендована література до теми 6:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115. 

6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

7. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

8. 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 07.11.2015 № 1395. 

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 
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11. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

12. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

13. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату щодо організації 

охорони публічної безпеки і порядку: позначені проблема й обґрунтована 

її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й логічно 

викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита 

повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього 

оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату щодо 

організації охорони публічної безпеки і порядку: витриманий обсяг, 

дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема позначена, але 

не достатньо обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз 

різних точок зору на проблему й викладена власна позиція, сформульовані 

висновки, тема розкрита достатньо повно, дані правильні відповіді на 

додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату щодо організації охорони публічної безпеки і 

порядку і його захисту виконані, але при цьому допущені деякі недоліки. 

Не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні 

неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату щодо організації охорони публічної безпеки і 

порядку і його захисту виконані, але при цьому допущені недоліки. 

Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна послідовність у 

судженнях; не витриманий обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на 

додаткові питання при захисті дані неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування щодо організації охорони 

публічної безпеки і порядку. Зокрема: тема розкрита лише частково; 

допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на 

додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 
Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми 

щодо організації охорони публічної безпеки і порядку. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 


