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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ 

 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Правова основа діяльності підрозділу дільничних офіцерів  поліції 

2. Поняття, завдання та функції підрозділу дільничних офіцерів  поліції 

3. Система та структура підрозділу дільничних офіцерів  поліції 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у здобувачів 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. 

Курсанти 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. 

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. 
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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. 

 

 

ТЕМА 2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СТАРШИХ ДІЛЬНИЧНИХ 

(ДІЛЬНИЧНИХ)  ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ 

Практичне заняття – 4 год. 

 

План 

 

1. Вимоги до дільничного офіцера поліції 

2. Права дільничного офіцера поліції 

3. Обов‘язки дільничного офіцера поліції 

4. Організація роботи на адміністративній дільниці 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у здобувачів знань, 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. 

Курсанти 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. 

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. 

 

 

ТЕМА № 3: ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ 

Практичне заняття – 4 год. 

 

 

План 

1. Правова основа, завдання діяльності дільничних офіцерів поліції по 

здійсненню індивідуально-профілактичної роботи 

2. Індивідуально-профілактична робота дільничного офіцера полції з особами 

звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за  умисний  

злочин  і в яких судимість не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку 

 
Вивчення теми спрямовується на формування у здобувачів 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. 

Курсанти повинні скласти такі процесуальні документи: рапорт про 

застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, затримання особи 

за вчинення адміністративного правпорушення, 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. 

 

 

ТЕМА 4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ДІЛЬНИЧНИМ 

ОФІЦЕРОМ ПОЛІЦІЇ. УЧАСТЬ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ 

НА ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ 

Практичне заняття – 4 год. 

 

План 

 

1. Правові та теоретичні засади організації охорони громадського порядку  

2. Основні напрямки діяльності дільничних офіцерів поліції з організації 

охорони громадського порядку на адміністративній дільниці 

3. Роль служби дільничних офіцерів поліції в організації роботи відділів 

поліції за зональним методом 

4. Участь служби ДОП у розкриті злочинів учинених на дільниці 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у здобувачів 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. 

Курсанти повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний 

план проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
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Рекомендована література до теми 4:  
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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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів на 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; 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 організації служби підрозділу дільничних 
офіцерів  поліції, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується 
на глибокому знанні чинного законодавства щодо діяльності підрозділу дільничних 
офіцерів  поліції, в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері організації служби 
підрозділу дільничних офіцерів  поліції, адміністративної діяльності Національної 
поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики 
організації служби підрозділу дільничних офіцерів  поліції. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції 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 в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач 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 

 

 

 


