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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Особиста безпека працівників правоохоронних 

органів» спрямовує на засвоєння здобувачами теоретичних знань та 

формування практичних навичок, необхідних для забезпечення особистої 

безпеки працівників правоохоронних органів, та при застосуванні ними 

державного примусу до фізичних та юридичних осіб з метою запобігання, 

припинення правопорушень та притягнення винних до відповідальності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти 

(студенти) повинні: 

знати : 

правові основи забезпечення особистої безпеки працівників 

правоохоронних органів; 

заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів під час 

застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів та службових тварин; 

способи запобігання травматизму серед працівників правоохоронних 

органів під час виконання службових обов’язків; 

заходи запобігання інфікуванню соціально небезпечними хворобами 

працівників правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків та 

в побуті 

вміти : 

застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного 

впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час 

службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях; 

реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності; 

адаптуватись та діяти в новій ситуації; 

забезпечувати законність та  правопорядок, безпеку особистості, 

суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків; 

приймати обґрунтовані рішення; 

виявляти та аналізувати причини мови, що сприяють вчиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх 

усунення; 

давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних 

сферах юридичної діяльності; 

обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку 

 

Мета курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Особиста безпека 

працівників правоохоронних органів» є підготовка кваліфікованих працівників 

правоохоронних органів, та здатність забезпечення ними особистої безпеки під 

час виконання професійних обов’язків та у побуті. Усвідомлення ними 

соціальної значущості своєї майбутньої професії, нетерпимості до протиправної 

поведінки, поважливого ставлення до права й закону. Здатність 

вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 



Організація навчання 

Тематичний план 

 

 

 

 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

л. с.з п.з с.р 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Поняття та правові основи особистої безпеки працівників 

правоохоронних органів під час застосування фізичного впливу та зброї 

Поняття, предмет та значення особистої безпеки 

працівників правоохоронних органів 
9 1   8 

Правові та організаційні основи забезпечення 

особистої безпеки працівників правоохоронних 

органів 

9 1   8 

Технічна безпека в діяльності працівників 

правоохоронних органів 
12 2  2 8 

Особиста безпеки працівників правоохоронних 

органів під час застосування заходів фізичного 

впливу, спецзасобів та службових тварин 

16 2  6 8 

Особиста безпеки працівників правоохоронних 

органів при поводженні з вогнепальною зброєю 
14 2  4 8 

Всього за розділ 1  60 8  12 40 

Розділ 2. Виконання службових обов’язків працівниками правоохоронних 

органів та їх особиста безпека 

Запобігання травматизму серед працівників 

правоохоронних органів під час виконання 

службових обов’язків 

12 2  2 8 

Особиста безпеки працівників правоохоронних 

органів під час виконання службових обов’язків 
14 2  4 8 

Запобігання, виявлення та припинення 

адміністративних і кримінальних правопорушень 

працівниками правоохоронних органів 

14 2  4 8 

До медична допомога надана працівниками 

правоохоронних органів під час виконання 

службових обов’язків 

10 1  1 8 

Запобігання інфікуванню соціально 

небезпечними хворобами працівників 

правоохоронних органів під час виконання 

службових обов’язків та в побуті 

10 1  1 8 

Всього за розділ 2  60 8  12 40 

Усього годин 120 16  24 80 



Завдання до практичних занять та самостійного опрацювання 

Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів) попередньо розглянутих на лекційних заняттях. Конспектування 

навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. 

Програма навчальної дисципліни складається з 2-х розділів: 

Розділ 1. Поняття та правові основи особистої безпеки працівників 

правоохоронних органів під час застосування фізичного впливу та зброї 

 

Тема № 1. Поняття, предмет та значення особистої безпеки 

працівників правоохоронних органів 

1. Предмет особистої безпеки працівників правоохоронних органів.  

2. Об’єкт та особистої безпеки працівників правоохоронних органів. 

Тема № 2. Правові та організаційні основи забезпечення особистої 

безпеки працівників правоохоронних органів 

1. Значення та завдання дисципліни «Особиста безпека працівників 

правоохоронних органів». 

2. Фактори, що зумовлюють безпеку працівників правоохоронних 

органів у небезпечних ситуаціях. 

Тема № 3. Технічна безпека в діяльності працівників 

правоохоронних органів 

1. Електробезпека в діяльності працівників правоохоронних органів.  

2. Фактори, що впливають на наслідки ураження людини електричним 

струмом.  

3. Дії працівників правоохоронних органів при загрозі впливу 

електроструму на людину.  

4. Надання долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.  

5. Обставини, що сприяють виникненню та розповсюдженню пожеж.  

6. Заходи пожежної профілактики.  

7. Основні обов'язки керівника щодо забезпечення пожежної безпеки.  

8. Навчання з питань пожежної безпеки.  

9. Інструктажі з питань пожежної безпеки.  

10. Вимоги до забезпечення належної евакуації персоналу із приміщень 

при пожежах.  

11. Дії працівників правоохоронних органів на випадок пожежі та 

надання першої допомоги потерпілим.  

12. Тротилові шашки як вибуховий засіб.  

13. Спеціальні вибухові засоби та дотримання правил безпеки при їх 

застосуванні.  

14. Протипіхотні міни і ручні гранати як вибухові засоби.  

15. Технічна безпека вибуху на відстані.  

16. Заходи гарантування вибухобезпеки.  

17. Дії працівників правоохоронних органів при виявленні джерел 

вибуху. 

 

 

 



Тема № 4. Особиста безпеки працівників правоохоронних органів під 

час застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів та службових 

тварин 

1. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів під час 

застосування заходів фізичного впливу.  

2. Візуальна оцінка стану правопорушника.  

3. Поліцейські заходи примусу.  

4. Заходи безпеки працівників правоохоронних органів при застосуванні 

за-ходів фізичного впливу проти озброєного правопорушника.  

5. Загальні правила фізичного протиборства з озброєним супротивником 

з метою забезпечення особистої безпеки.  

6. Поняття та види спеціальних засобів.  

7. Засоби індивідуального захисту працівників правоохоронних органів.  

8. Заходи безпеки при користуванні спеціальними засобами.  

9. Забезпечення  особистої  безпеки  працівників правоохоронних 

органів при використанні службових собак. 

Тема № 5. Особиста безпеки працівників правоохоронних органів 

при поводженні з вогнепальною зброєю 

1. Обов’язки  працівників правоохоронних органів, за якими закріплено  

вогнепальну зброю.  

2. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю.  

3. Первинний інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю.  

4. Цільовий інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю. 

5. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами під час їх отримання та здачі до чергової частини. 

 

Розділ 2. Виконання службових обов’язків працівниками 

правоохоронних органів та їх особиста безпека  

Тема № 6. Запобігання травматизму серед працівників 

правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків 

1. Основні групи причин виробничого травматизму та професійних 

захворювань.  

2. Гострі професійні захворювання.  

3. Порядок розслідування нещасних випадків(у тому числі поранень).  

4. Спеціальне розслідування нещасних випадків.  

5. Склад комісії з розслідування нещасних випадків(у тому числі 

поранень).  

6. Повноваження комісії з розслідування нещасних випадків(у тому 

числі поранень).  

7. Облік нещасних випадків.  

8. Матеріали спеціального розслідування нещасного випадку.  

9. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і 

отруєнь.  

10. Розслідування та облік аварій.  



11. Визначення збитків, пов`язаних із втратою працездатності при 

порушенні умов праці.  

12. Аналіз і прогнозування травматизму і професійних захворювань. 

Тема № 7. Особиста безпеки працівників правоохоронних органів під 

час виконання службових обов’язків 

1. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

патрулюванні місцевості та перевірки документів у громадян.  

2. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

затриманні правопорушників та їх доставленні.  

3. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

зупинці транспортного засобу та його огляду.  

4. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

проведенні слідчих дій.  

5. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів у разі 

виявлення вибухонебезпечних речовин. 

Тема № 8. Запобігання, виявлення та припинення адміністративних і 

кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів 

1. Заходи особистої безпеки поліцейських під час застосування 

превентивних заходів.  

2. Заходи особистої безпеки поліцейських під час застосування заходів 

примусу. 

Тема № 9. Домедична допомога надана працівниками 

правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків 

1. Основні правила надання першої допомоги в невідкладних ситуаціях.  

2. Проведення первинного огляду потерпілого. 

3. Ознаки порушення дихання.  

4. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

5. Проведення штучного дихання.  

6. Ознаки зупинки роботи серця.  

7. Проведення непрямого масажу серця.  

8. Перша допомога при ранах і кровотечах.  

9. Способи зупинки кровотеч.  

10. Правила та прийоми накладання пов’язок на рани.  

11. Перша допомога при переломах.  

12. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або 

підручних засобів. 

Тема № 10. Запобігання інфікуванню соціально небезпечними 

хворобами працівників правоохоронних органів під час виконання 

службових обов’язків та в побуті 

1. Заходи безпеки працівників правоохоронних органів щодо 

запобігання інфікуванню соціально небезпечними хворобами.  

2. Заходи безпеки під час затримання осіб.  

3. Заходи безпеки під час затримання осіб слідчим.  

4. Заходи безпеки під час проведення слідчих(розшукових) дій.  

5. Заходи безпеки при упакуванні вилучених предметів.  

6. Заходи безпеки при наданні першої медичної допомоги.  



7. Заходи безпеки під час виконання інших службових обов’язків та в 

побуті.  

8. Дії працівників правоохоронних органів у разі виникнення ситуації, 

внаслідок якої можливе інфікування соціально небезпечними 

хворобами.  

9. Дії працівників правоохоронних органів одразу після отримання 

травми або виникнення ситуації, внаслідок якої можливе 

інфікування соціально небезпечними хворобами.  

10. Післяконтактна профілактика ВІЛ-інфекції. 

 

 

Порядок оцінювання 

 
Аудиторна робота, поточне тестування та  

самостійна робота 

Підсумковий 
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S 

Значення 

оцінки 
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Критерії оцінювання 

Рівень 

компетен

тності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Студент (курсант) виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили. 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

 

зара-

хован

о 

82-89 B 

добре 

Студент (курсант) вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи 

та задачі в стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

Достатній 

(конструк

тивно- 

варіативн

ий) 

добре 

74-81 C 

Студент (курсант) вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; 

в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну 

діяльність; виправляти помилки, серед 

яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок. 

 

 

 



 

Методи контролю та засоби діагностики якості навчання (перелік питань 

для підготовки до заліку/екзамену) 

 

1. Поняття про комплексну дисципліну «Особиста безпека працівників 

правоохоронних органів» та її складові.  

2. Предмет особистої безпеки працівників правоохоронних органів.  

3. Об’єкт та особистої безпеки працівників правоохоронних органів.  

4. Зв'язок особистої безпеки працівників правоохоронних органів 

іншими науками.  

5. Значення та завдання дисципліни «Особиста безпека працівників 

правоохоронних органів».  

6. Стан безпеки праці в підрозділах правоохоронних органів.  

7. Причини виникнення надзвичайних подій, пов’язаних з травматизмом 

або загибеллю працівників правоохоронних органів.  

8. Види подій, що призводять до травмування, профзахворювань та 

загибелі працівників правоохоронних органів. 

9. Поняття про небезпеку та її види.  

10. Розпізнання та уникнення небезпечних ситуацій.  

11. Фактори, що зумовлюють безпеку працівників правоохоронних 

органів у небезпечних ситуаціях.  

64-73 D 

задовільн

о 

 

Студент (курсант) відтворює значну 

частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень; з 

допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. 

Середній 

(репродук

-тивний) 

задо-

вільно 

60-63 E 

Студент (курсант) володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадо-

вільно з 

можливіст

ю 

повторног

о 

складання 

семестро-

вого 

контролю 

Студент (курсант) володіє матеріалом на 

рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу. 

Низький 

(рецептив

но-

продукти

вний) 

неза-

довільно 

незара

-

хован

о 

1-34 F 

незадовіль

но з обо-

в’язковим 

повторни

м 

вивчення

м 

залікового 

кредиту 

Студент (курсант) володіє матеріалом на 

рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів.  



12. Електробезпека в діяльності працівників правоохоронних органів.  

13. Основне завдання електробезпеки.  

14. Фактори, що впливають на наслідки ураження людини електричним 

струмом.  

15. Дії працівників правоохоронних органів при загрозі впливу 

електроструму на людину.  

16. Надання долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.  

17. Безпека працівників правоохоронних органів при роботі з електронно-

обчислювальними машинами(ЕОМ).  

18. Поняття про пожежу. Основні причини пожеж.  

19. Негативні наслідки пожеж.  

20. Обставини, що сприяють виникненню та розповсюдженню пожеж.  

21. Заходи пожежної профілактики.  

22. Основні обов'язки керівника щодо забезпечення пожежної безпеки.  

23. Навчання з питань пожежної безпеки.  

24. Інструктажі з питань пожежної безпеки.  

25. Вимоги до забезпечення належної евакуації персоналу із приміщень 

при пожежах.  

26. Дії працівників правоохоронних органів на випадок пожежі та 

надання першої допомоги потерпілим.  

27. Засоби гасіння пожеж.  

28. Поняття про вибухобезпеку.  

29. Характеристика вибуху.  

30. Види вибухів.  

31. Вибухові речовини.  

32. Небезпечні фактори вибуху.  

33. Бризантність вибухових речовин.  

34. Фугасність вибухових речовин.  

35. Заходи захисту від небезпечних факторів вибуху.  

36. Загальна характеристика вибухових пристроїв.  

37. Тротилові шашки як вибуховий засіб.  

38. Спеціальні вибухові засоби та дотримання правил безпеки при їх 

застосуванні.  

39. Протипіхотні міни і ручні гранати як вибухові засоби.  

40. Технічна безпека вибуху на відстані.  

41. Заходи гарантування вибухобезпеки.  

42. Дії працівників правоохоронних органів при виявленні джерел 

вибуху. 

43. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів під час 

застосування заходів фізичного впливу.  

44. Візуальна оцінка стану правопорушника.  

45. Поліцейські заходи примусу.  

46. Заходи безпеки працівників правоохоронних органів при застосуванні 

заходів фізичного впливу проти озброєного правопорушника.  

47. Загальні правила фізичного протиборства з озброєним супротивником 

з метою забезпечення особистої безпеки.  

48. Поняття та види спеціальних засобів.  



49. Засоби індивідуального захисту працівників правоохоронних органів.  

50. Заходи безпеки при користуванні спеціальними засобами.  

51. Забезпечення  особистої  безпеки  працівників правоохоронних 

органів при використанні службових собак. 

52. Обов’язки  працівників правоохоронних органів, за якими закріплено  

вогнепальну зброю.  

53. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю.  

54. Первинний інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю.  

55. Цільовий інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю. 

56. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами під час їх отримання та здачі до чергової частини.  

57. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

несення служби.  

58. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час про-

ведення навчально-тренувальних стрільб.  

59. Заходи безпеки під час стрільби з ручного протитанкового 

гранатомета.  

60. Заходи безпеки при виконанні вправ з бойовою ручною гранатою. 

61. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

патрулюванні місцевості та перевірці документів у громадян.  

62. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

затриманні правопорушника чи протидії його агресивним діям.  

63. Тактична концепція «Контакт-прикриття».  

64. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

затриманні правопорушників та доставленні їх до підрозділу Національної 

поліції.  

65. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів при 

зупинці транспортного засобу та його огляді.  

66. Поняття вибухових матеріалів та вибухових речовин.  

67. Небезпечні фактори вибуху.  

68. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів у разі 

виявлення вибухонебезпечних речовин.  

69. Забезпечення особистої безпеки при поводженні з вибуховими мате-

ріалами та речовинами, які містяться в засобах, що належать до переліку 

поліцейських засобів примусу.  

70. Забезпечення особистої безпеки при поводженні з вибуховими 

матеріалами.  

71. Заходи безпеки при отриманні вибухових матеріалів для проведення 

вибухотехнічної експертизи.  

72. Заходи безпеки під час транспортування вибухових матеріалів.  

73. Заходи особистої безпеки працівників правоохоронних органів у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

74. Основні групи причин виробничого травматизму та професійних 

захворювань.  



75. Гострі професійні захворювання.  

76. Порядок розслідування нещасних випадків (у тому числі поранень).  

77. Спеціальне розслідування нещасних випадків.  

78. Склад комісії з розслідування нещасних випадків (у тому числі 

поранень).  

79. Повноваження комісії з розслідування нещасних випадків(у тому 

числі поранень).  

80. Облік нещасних випадків.  

81. Матеріали спеціального розслідування нещасного випадку.  

82. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і 

отруєнь.  

83. Розслідування та облік аварій.  

84. Визначення збитків, пов`язаних із втратою працездатності при 

порушенні умов праці.  

85. Аналіз і прогнозування травматизму і професійних захворювань. 

86. Поняття, види та шляхи передачі соціально небезпечних хвороб.  

87. Вірус імунодефіциту людини(ВІЛ).  

88. Туберкульоз.  

89. Інфекційні (вірусні) гепатити.  

90. Шляхи  інфікування  працівників  поліції  соціально  небезпечними 

хворобами в побуті та під час виконання ними службових обов’язків.  

91. Заходи безпеки працівників правоохоронних органів щодо 

запобігання інфікуванню соціально небезпечними хворобами.  

92. Заходи безпеки під час затримання осіб.  

93. Заходи безпеки під час затримання осіб слідчим.  

94. Заходи безпеки під час проведення слідчих (розшукових) дій.  

95. Заходи безпеки при упакуванні вилучених предметів.  

96. Заходи безпеки при наданні першої медичної допомоги.  

97. Заходи безпеки під час виконання інших службових обов’язків та в 

побуті.  

98. Дії працівників правоохоронних органів у разі виникнення ситуації, 

внаслідок якої можливе інфікування соціально небезпечними хворобами.  

99. Дії працівників правоохоронних органів одразу після отримання 

травми або виникнення ситуації, внаслідок якої можливе інфікування соціально 

небезпечними хворобами.  

100. Післяконтактна профілактика ВІЛ-інфекції. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати 

чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів); 



не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів). 
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