1
Предмет: Основи діяльності патрульної служби (12 годин)
Код: 1
Тестування
час
2 год
Мета:

Дискусія

Практичні завдання

%
час
%
час
%
час
%
27%
2 год
27%
1 год 30 хв
19%
2 год
27%
Слухач знає положення про департамент, інструкцію патрульної служби, структуру МВС, законодавство, що
регламентує роботу правоохоронних органів, державну таємницю та оперативно-розшукову діяльність та може
відповідно до цього роз‟яснити межі своєї компетенції

Код/#

Тема лекції
Законодавство, що регламентує роботу
правоохоронних органів (ч. 1)
Законодавство, що регламентує роботу
правоохоронних органів (ч. 2)
Законодавство, що регламентує роботу
правоохоронних органів (ч. 3)
Законодавство, що регламентує роботу
правоохоронних органів (ч. 4)
Закони про державну таємницю та оперативнорозшукову діяльність

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5

Пояснення лекції

Тест

Практика

1/1

практикум з вирішення практичних ситуативних
завдань

1/2

запропонувати зміни до структури МВС

1/3
1/4

практикум з вирішення практичних ситуативних
завдань

Іспит

1/6

Предмет: Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адмін. правопорушення (40 год)
Код: 2
Тестування
час
9 год
Мета:
Код/#
2/1

2/2

2/3

2/4

2/5
2/6

2/7

2/8
2/9

%
32%

Дискусія
час
5 год 30 хв

Практичні завдання
%
19%

час
8 год 30 хв

%
30%

Пояснення лекції
час
5 год 30 хв

%
19%

Слухачі повинні вміти дати правильну кваліфікацію вчинених злочинів та здійснити початкові процесуальні дії
Тема лекції
Огляд Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Загальні положення про
адміністративну відповідальність.
Обставини, що пом‟якшують та обтяжують
відповідальність за адміністративне
правопорушення. Обставини, що виключають
провадження у справі про адміністративне
правопорушення
Склад адміністративного правопорушення.
Адміністративні стягнення
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати
справи про адміністративні правопорушення.
Порядок розгляду справи і винесення постанови.
Оскарження постанови
Учасники провадження у справах про
адміністративні правопорушення
Докази у справах про адміністративні
правопорушення.
Протокол про адміністративне правопорушення.
Доставлення правопорушника. Адміністративне
затримання, особистий огляд, огляд речей та
вилучення речей і документів (1 частина)
Доставлення правопорушника. Адміністративне
затримання, особистий огляд, огляд речей та
вилучення речей і документів (2 частина)
Адміністративні правопорушення у сфері охорони
здоров‟я населення (44, 44-1, 106-1, 106-2)

Тест

Практика

2/1

2/2

Обставини, що пом‟якшують та обтяжують
відповідальність за адміністративне
правопорушення

2/3

Адміністративні стягнення

2/4

Заповнення постанови про накладення стягнення

2/5

Інформування затриманого про його права

2/6

Заповнення протоколу про адміністративне
правопорушення

2/7

Заповнення протоколу про адміністративне
затримання

2/8

Заповнення протоколів особистого огляду,
огляду та вилучення речей і документів

2
2/10
2/11

2/12

2/13
2/14
2/15
2/16

2/17

2/18

2/19
2/20

Адміністративні правопорушення, що посягають на
власність (51, 51-2)
Адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху (1 частина)
Адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху (2 частина)
(121, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 124, 124-1,
125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 129, 132-1, 132-2,
133-1, 139, 140)
Дії патрульного при виявленні водія, що керує
транспортним засобом у стані сп‟яніння (130).
Адміністративні правопорушення у сфері
благоустрою населених пунктів (151, 152, 154)
Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі
(155, 155-2, 159, 160)
Адміністративні правопорушення, що посягають на
громадський порядок і громадську безпеку (1
частина)
Адміністративні правопорушення, що посягають на
громадський порядок і громадську безпеку
(2частина) (173, 173-2, 174, 175-1, 178, 180, 181,
181-1, 182, 183, 184)
Адміністративні правопорушення, що посягають на
встановлений порядок управління (185, 185-1, 1852, 185-7, 185-9, 190, 191, 192, 194, 195, 195-2, 195-3,
195-6)
Адміністративні правопорушення, що посягають на
законодавство про вибори (212-7, 212-8, 212-10,
212-12, 212-13, 212-14, 212-20)

2/9
2/10

Адміністративні правопорушення, пов‟язані з
наркотичними засобами
Розмежування дрібного викрадення чужого
майна і крадіжки

2/11

Порушення правил дорожнього руху

2/12

Порушення правил дорожнього руху

2/13
2/14

Відсторонення водія від керування транспортним
засобом
Порушення норм і правил у сфері
благоустроюнаселених пунктів

2/15

Торгівля у невстановлених місцях і порушення
правил торгівлі

2/16

Дрібне хуліганство

2/17

Розпивання спиртних напоїв і поява в п‟яному
вигляді у громадських місцях

2/18

Злісна непокора законному розпорядженню або
вимогі працівника органів внутрішніх справ

Іспит

Предмет: Кваліфікація злочинів та засади кримінального провадження (24 години)
Код: 3
Тестування
час
4 год 30 хв
Мета:
Код/#

Дискусія
час
3 год

%
27%

Практичні завдання
%
18%

час
6 год 00 хв

%
37%

Пояснення лекції
час
3 год

%
18%

Слухачі повинні вміти дати правильну кваліфікацію вчинених злочинів та здійснити початкові процесуальні дії
Тема лекції

Тест

3/1

Кримінальний кодекс України. Злочин та склад
злочину. Основи кваліфікації злочинів.

3/2

Обставини, що виключають злочинність діяння

3/1

3/3

Злочини проти особи

3/2

3/4

Злочини проти власності

3/3

3/5

Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти
безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспорту

3/4

3/6

Злочини проти громадського порядку та
моральності

3/5

Практика

Злочин, його види та стадії. Відмежування
злочинів від адміністративних правопорушень.
Склад злочину та кваліфікація злочинів
Необхідна оборона. Затримання особи, що
вчинила злочин. Крайня необхідність. Дії
патрульного за обставин, що виключають
злочинність діяння
Вбивство. Тілесне ушкодження. Побої і
мордування. Зґвалтування
Крадіжка. Грабіж. Розбій. Вимагання.
Шахрайство. Умисне знищення або
пошкодження майна
Злочини, пов‟язані з тероризмом. Злочини,
предметом яких є зброя. Порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними
засобами. Незаконне заволодіння транспортним
засобом. Порушення чинних на транспорті
правил

3

3/7

Злочини у сфері обігу наркотиків. Злочини проти
працівників правоохоронних органів

3/6

3/8

Злочини у сфері службової діяльності. Злочини
проти правосуддя

3/7

3/9

3/10

Кримінальний процесуальний кодекс України.
Докази та доказування. Заходи забезпечення
кримінального провадження. Затримання особи.
Початок кримінального провадження.
Алгоритм реагування патрульного на усне
зауваження громадянина про злочин

3/11

Загальні положення досудового розслідування.
Допит патрульного в суді.

3/12

Іспит

Хуліганство, відмінність від групового
порушення громадського порядку та масових
заворушень. Наруга над могилою, іншим місцем
поховання або над тілом померлого. Сутенерство
або втягнення особи в заняття проституцією.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
Злочини, пов‟язані з незаконним обігом (збут
включно) наркотиків. Злочини, пов‟язані з
незаконним вживанням наркотиків. Злочини
проти працівників правоохоронних органів
Імітація затримання особи. Законність
затримання, повідомлення затриманого про
права і обов'язки.

3/8
3/9

Алгоритм реагування патрульного на усне
зауваження громадянина про злочин – ролева гра
Рух кримінального провадження від події
правопорушення до обвинувального висновку чи
закриття провадження

Предмет: Правила дорожнього руху України (22 години)
Код: 4
Тестування

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
час
%
4 год 30 хв
30%
3 год
20%
3 год
20%
4 год 30 хв
30%
Набуття відповідних знань і навичок Правил дорожнього руху України з метою їх практичного використання
Мета:
під час виконання службових обов‟язків
Код/#
4/1

4/2

4/3
4/4

4/5

Тема лекції

Тест

Практика

Загальні положення. Терміни і визначення.
Обов‟язки і права водіїв транспортних засобів. Рух
транспортних засобів із спеціальними сигналами.
Обов‟язки та права пішоходів і пасажирів. Вимоги
до велосипедистів. Вимоги до осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин.
Регулювання дорожнього руху за допомогою
дорожніх знаків, дорожньої розмітки.
Регулювання дорожнього руху за допомогою
світлофорів, сигналами регулювальника.
Попереджувальні сигнали. Початок руху та зміна
його напрямку. Розташування транспортних засобів
на дорозі. Швидкість руху, дистанція, інтервал,
зустрічний роз‟їзд. Обгін. Зупинка і стоянка.

4/1

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/2

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/3

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/4

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/6

Проїзд нерегульованих перехресть

4/5

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/7

Проїзд регульованих перехресть.

4/6

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/7

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/8

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

4/8

4/9

Перевага маршрутних транспортних засобів. Проїзд
пішохідних переходів, зупинок маршрутних
транспортних засобів. Користування зовнішніми
світловими приладами. Рух через залізничні
переїзди
Перевезення пасажирів. Перевезення вантажу.
Буксируванню та експлуатація транспортних
составів. Навчальна їзда. Рух транспортних засобів
у колонах, житловій та пішохідній зоні. Рух по
автомагістралях і дорогах для автомобілів. Рух по
гірських дорогах і на крутих спусках. Номерні,
розпізнавальні знаки, написи і позначення.

4
4/10

Технічний стан транспортних засобів та їх
обладнання. Окремі питання дорожнього руху, що
потребують узгодження з Державтоінспекцією.

4/11

Іспит

4/9

Розв‟язання ситуаційних, тестових завдань

Предмет: Оформлення ДТП (10 годин)
Код: 5
Тестування

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
час
%
1 год 30 хв
24%
1 год
17%
2 год 30 хв
42%
1 год
17%
Слухач повинен вміти визначити причину ДТП, встановити винуватця, скласти документи, необхідні для
Мета:
притягнення його до відповідальності.
Код/#

Тема лекції

Тест

Загальні положення про дорожньо-транспортну
пригоду. Дії патрульного при прибутті на місце
ДТП. Огляд місця ДТП.
Встановлення та фіксація фактичних даних.
Встановлення особи, чиї дії (бездіяльність) є
причиною ДТП.
Складання протоколу про адміністративне
правопорушення.
Оформлення матеріалів. Винесення рішення по
справі про адміністративне правопорушення.

5/1

5/2
5/3
5/4

Практика

5/1

Складання схеми ДТП

5/2

Відібрання пояснень свідків і учасників ДТП

5/3

Складання протоколу

Іспит

5/5

Предмет: Охорона місця події (6 годин)
Код: 6
Тестування
час
1 год
Мета:

Дискусія

%
22%

6/2

%
11%

час
2 год 30 хв

%
56%

Пояснення лекції
час
30 хв

%
11%

Слухачі повинні навчитися охороняти місце події

Код/#
6/1

час
30 хв

Практичні завдання

Тема лекції

Тест

Місце події. Загальні положення огляду місця
події.Складання словесного портрету.
Алгоритм дій патрульного патрульного на місці
події.

Практика
Складання словесного портрету.

6/1
6/2

Визначення меж місця події. Недопущення
сторонніх осіб. Збереження слідової інформації.
Рольова гра: дії патрульного під час забезпечення
охорони місця події та закритій та відкритій
місцевості

Предмет: Корупція: протидія та відповідальність (2 год)
Код: 7
Тестування
час
Мета:

Дискусія
%

час
15 хв

Практичні завдання
%
17%

час
1 год

%
66%

Пояснення лекції
час
15 хв

%
17%

Слухачі повинні володіти навичками протидії всім формам корупції

Код/#

Тема лекції

7/1

Корупція: поняття, запобігання та відповідальність

Тест

Практика
Корупційні ситуації: причини виникнення,
відповідальність та протидія

5
Предмет: Інформаційні технології (10 годин)
Код: 8
Тестування
час

Дискусія
%

час
1 год 30 хв

Практичні завдання
%
25%

час
3 год

%
50%

Пояснення лекції
час
1 год 30 хв

%
25%

Навчити слухачів використовувати сучасні інформаційні технології у діяльності патрульної служби

Мета:
Код/#

Тема лекції

8/1

Система централізованого керування нарядами
патрульної служби. Структура системи керування,
call-центр, керування патрульними нарядами,
інформаційно-технічний супровід (ч.1).

8/2

Вступ до системи централізованого керування
нарядами патрульної служби. Структура системи
керування, call-центр, керування патрульними
нарядами, інформаційно-технічний супровід (ч.2).

8/3

Технологія інформаційної взаємодії з центральними
базами.

8/4

Запити до баз даних. Складання адміністративних
протоколів. Друк квитанцій та сплата штрафу.
Усунення несправностей інформаційно-технічних
засобів.

8/5

Іспит

Тест

Практика

Підключення планшетного комп'ютера до
бортової мережі автомобіля. Установка зв'язку з
центром управління. Реєстрація патруля в
системі. Визначення місцезнаходження через
геоінформаційну систему.
Формування запиту до баз даних МВС.
Використання геоінформаційної системи для
поточного позиціонування і прокладки
маршрутів до місця події. Управління станом
виконання завдання. Практичні приклади.
Пошук осіб за установочними даними. Пошук
авто-мототранспорту. Перевірка стану
адміністративних правопорушень. Складання
адміністративного протоколу. Формування і друк
квитанцій. Визначення і усунення можливих
несправностей.

Предмет: Професійна етика (4 години)
Код: 9
Тестування
час
30 хв
Мета:
Код/#

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

%
час
%
час
%
час
%
17%
30 хв
17%
90 хв
49%
30 хв
17%
Формування культури поведінки з громадянами, які звертаються за допомогою до представників влади і
правоохоронних органів, на засадах фахової етики.
Тема лекції

Тест

Практика

9/1

Основи професійної етики

Практика на вступ до предмету

9/2

Формування системи цінностей правоохоронця

Варіанти реагування патрульного в особливих
ситуаціях.
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Предмет: Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм (12 годин)
Код: 10
Тестування
час
2 год
Мета:

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

%
час
%
час
%
час
%
27%
1 год 15 хв
17%
3 год
39%
1 год 15 хв
17%
Слухачі повинні зрозуміти державний устрій України, а також зрозуміти, що народ є єдиним джерелом влади,
тому в Україні існує пріоритет прав людини, а міжнародні стандарти в даній сфері є частиною національного
законодавства. Слухачі повинні розділяти цінності прав людини.

Код/#

Тема лекції

Тест

10/1

Права людини. Міжнародні стандарти у сфері прав
людини

10/2

Державний устрій України. Основні положення
Конституції України

10/1

10/3

Свобода від катувань

10/2

10/4

Свобода та особиста недоторканість. Право на
приватність

10/3

10/5

Свобода мирних зібрань. Права дітей і молоді.

10/4

10/6

Іспит

Практика
Групова дискусія «Що таке правила і хто їх
встановлює?». Правила і конфлікти (групова
дискусія/вправа). Вертикальність прав людини.
Основні історичні етапи виникнення ПЛ.
Пріоритет ПЛ. Огляд та класифікація
міжнародних стандартів. Міжнародні стандарти
ПЛ в системі права України. Ієрархія ПЛ.
Основні положення Конституції України.
Структура. Розділ 2 Конституції України
Свобода від катувань як абсолютне право.
Катування, жорстоке, нелюдське та таке, що
принижує людську гідність поводження.
Неприйнятність катування. Національні та
міжнародні стандарти в галузі свободи від
катувань. Приклади з практики Європейського
суду з прав людини.
Поняття свободи та особистої недоторканності за
національним та міжнародним правом. Свобода
та особиста недоторканість та робота міліції.
Приклади з практики Європейського суду з прав
людини. Право на приватність. Розгляд ситуацій.
Поняття та принципи свободи мирних зібрань.
Особливості національного законодавчого
регулювання свободи мирних зібрав та
міжнародних стандартів. Їх співвідношення.
Приклади з практики Європейського суду з прав
людини. Керуючі принципи ОБСЄ по свободі
мирних зібрань.

Предмет: Толерантність та недискримінація у роботі патрульних (10 годин)
Код: 11
Тестування

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
час
%
1 год 30 хв
22%
1 год
15%
3 год 15 хв
48%
1 год
15%
Формування культури поваги до різноманітності і дотримання принципу недискримінації у щоденній роботі
Мета:
патрульних. Підвищення компетентності патрульних для реагування на випадки злочинів на ґрунті ненависті
Код/#

Тема лекції

Тест

Практика
Зобов‟язання правоохоронних органів
дотримуватися принципу недискримінації.

11/1

Принцип недискримінації в роботі патрульного.

11/2

Ґендерно-чутливий підхід в роботі патрульного.

11/1

11/3

Упередження як засади нетерпимості та
радикалізму.

11/2

11/4

Злочини на ґрунті ненависті.

11/3

11/5

Етнічний профайлінг. Іспит.

Вивчення ґендерних стереотипів.
Методи виявлення і усвідомлення упереджень, їх
вплив на взаємодію людей.
Особливості комунікації/поведінки патрульного
в сучасному мультикультуральному суспільстві.
Етнічний профайлінг.
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Предмет: Протидія торгівлі людьми (4 години)
Код: 12
Тестування
час
30 хв
Мета:

Дискусія

Тема лекції
Поняття торгівлі людьми. Міжнародне та
національне законодавство з протидії торгівлі
людьми. Міжнародне співробітництво у сфері
протидії торгівлі людьми.
Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних
жертв та постраждалих (потерпілих). Форми і
методи попередження, виявлення та інформування
за виявленими фактами торгівлі людьми.
Дотримання прав людини у роботі з
постраждалими.

12/2

Пояснення лекції

%
час
%
час
%
час
%
17%
30 хв
17%
90 хв
49%
30 хв
17%
Дати базові знання, які необхідні для ефективного виконання завдань з протидії торгівлі людьми у професійній
діяльності патрульного інспектора.

Код/#

12/1

Практичні завдання

Тест

Практика
Розгляд кейсів на визначення різних форм
торгівлі людьми. Складання портрету "типової
жертви".

12/1

Виявлення постраждалих та отримання
інформації про вчинений злочин торгівлі людьми
або такий, що готується. Алгоритм реагування на
патрульного на таку інформацію

Предмет: Попередження насильства в сім’ї(6 годин)
Код: 13
Тестування
час
1 год
Мета:

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

%
час
%
час
%
час
%
22%
30 хв
11%
2 год 30 хв
56%
30 хв
11%
Дати базові знання, які необхідні для ефективного виконання завдань із запобігання насильству в сім‟ї в
професійній діяльності патрульного інспектора.

Код/#

Тема лекції

13/1

Поняття насильства в сім‟ї, його види, причини та
прояви. Національне та міжнародне законодавство.
Масштаби проблеми та стереотипи. Індикатори
виявлення насильства в сім‟ї та особливості
ідентифікації жертв. Діти як група ризику.

Практичні завдання: "Знайти жертву" - розгляд
кейсів на визначення наявності та виду
насильства в сім'ї, кола осіб, які постраждали від
такого насильства. Відпрацювання вміння
відрізняти адміністративне правопорушення від
кримінального. Тактика розмови із потерпілим,
агресором.

13/2

Алгоритм дій патрульних інспекторів щодо
припинення та документування факту насильства в
сім‟ї, та надання допомоги постраждалим, в тому
числі інформаційної. Повноваження інших
структурних підрозділів ОВС щодо реагування на
факти насильства в сім‟ї. Взаємодія з державними
та неурядовими структурами.

Оформлення заяви, скерування для отримання
допомоги. Огляд та доставлення порушника до
ОВС. Складання пояснення. Оформлення
протоколу про адміністративне правопорушення,
пов‟язане із насильством в сім‟ї.

13/3

Тест

13/1,2

Практика

Навички реагування на факти вчинення
насильства в сім'ї. Особиста безпека.
Реагування на факти насильства в сім‟ї (рольова
гра в інтерактивній кімнаті та аналіз).
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Предмет: Ефективна комунікація (8 годин)
Код: 14
Тестування
час
Мета:

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
1 год
17%
4 год
66%
1 год
17%
Опанування навичок ефективної комунікації, вміння використовувати мовні та позамовні засоби у службовій
діяльності патрульно-постової служби
%

Код/#

Тема лекції

14/1

Сутність офіційного спілкування та його складові.
Ділове спілкування. Цілі ділового спілкування в
умовах діяльності патрульної служби. Особистісна
позиція у спілкуванні. Врахування фактору
адресату у спілкуванні

14/2

Діалоги в офіційному спілкуванні, типова
структура діалогу, види запитань, управління
діалогом. Методика проведення опитувань (з
позицій теорії комунікації)

14/3

Вирішення конфліктів та методи протидії
маніпуляції. Ознаки конфліктного спілкування.
Засоби нейтралізації конфліктів у спілкуванні.
Маніпуляції у спілкуванні: сутність, розпізнавання,
упередження

14/4

Спілкування в особливих умовах. Нетипове
мовлення (потерпілі, діти, які загубилися, особи при
зміненому стані свідомості).

Тест

Практика
Первинна діагностика мовленнєвих навичок
слухачів. Вправи на удосконалення техніки
мовлення, на відпрацювання несловесних
елементів спілкування, на формування стислого
змісту повідомлення в залежності від ситуації,
на врахування фактору адресату, «Привітання і
закінчення розмови», «Стилі спілкування»,
етикетні формули, «Позитивна лексика»,
Вправи: «Відкриті питання», «Альтернативні
питання», «Активне слухання та техніка
віддзеркалювання». Вправи в міні-групах:
«Підготовка питань для опитування»,
«Опитування громадян».
Діалоги у конфліктних ситуаціях. Вправи:
«Долаємо бар„єри спілкування», "Питання
"Дорослий-дорослий", "Я – висловлювання",
«Вирішення конфліктів по Томасу-Кілмену»,
«Умовне погодження», «Промовляння почуттів»,
«Ситуація затримання правопорушника»,
«Вирахуй маніпулятора», «Розпізнаємо брехню».
Спілкування в особливих умовах. Вправи:
«Розмовляємо з потерпілим», «Допоможи
дитині», «Розмовляємо з іноземцем»,
«Спілкуємося з особою у стані
алкогольного/наркотичного оп„яніння»,
«Взаємодія з колегами під час масових заходів»,
«Спілкування з громадянами під час масових
заходів», «Зберігайте спокій, громадяни!»,
«Нейтралізуй провокатора».

Предмет:Стрессостійкість (4 години)
Код: 15
Тестування
час

Мета:
Код/#

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
30 хв
17%
2 год
66%
30 хв
17%
Оволодіння компетенціями діагностики та управління стресом при патрулюванні підвищеного ризику та
критичному інциденті. Опрацювання навичок надання термінової психологічної допомоги та саморегуляції
психоемоційних станів
%

Тема лекції

15/1

Стрес та форми його опанування

15/2

Психологічна допомога в роботі патрульної служби

Тест

Практика
Вправи: «Візуальна діагностика деструктивних
психоемоційних станів», «Опанування стресфактору», «Стоп-реакція», «Пустий стілець»,
«Крапковий та меридіанний масаж», «Щеплення
від стресу», «Дебрифінг»
Вправи: «Психологічна допомога при
деструктивних психоемоційних станах»,
«Психологічна інтервенція», «Десенсибілізація
очно-руховою активністю», «Рефреймінг»,
«Міорелаксація за Джекобсоном».

9
Предмет: Первинна домедична допомога (10 годин)
Код: 16
Тестування
час

Мета:
Код/#

16/1

16/2

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
1 год
17%
4 год
66%
1 год
17%
Ознайомлення слухачів з алгоритмами надання допомоги постраждалим та пораненим. Відпрацювання навичок
допомоги в ситуаціях, коли своєчасне надання допомоги до прибуття медичного працівника дозволяє врятувати
постраждалого, покращити чи стабілізувати його стан.
%

Тема лекції
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №1
Поняття про Першу допомогу та її обсяги.
Юридичні та психологічні аспекти надання
долікарняної допомоги в різних умовах. Протоколи
CLS, TCCC та TECC та їх відмінності. Алгоритми
надання допомоги.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №2
Пріоритети при наданні допомоги. Безпечний
доступ. Первинний огляд. Місце події та
постраждалий. Засоби індивідуального захисту при
наданні допомоги. Виявлення небезпечних
факторів, що загрожують рятівнику, постраждалим
та оточуючим. Виявлення шляхів входу, виходу та
евакуації з небезпечної зони. План надання
допомоги. Первинний огляд постраждалого.
Виявлення життєвих показників. Прийом СВЧ та
його застосування. Алгоритм AVPU. Виклик
швидкої медичної допомоги (алгоритм). Залучення
сторонніх осіб для допомоги. Підготовка зустрічі
швидкої. Вторинний огляд.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №3
Дихальні шляхи та контроль дихання. Будова
дихальних шляхів. Проблеми блокування
дихальних шляхів. Мануальні способи забезпечення
прохідності дихальних шляхів. Закидання голови.
Виведення щелепи. Прийом Хеймліка. Базові
технічні засоби забезпечення прохідності
дихальних шляхів та їх використання.
Назофарингіальний повітропровід.
Орофарингіальний повітропровід. Мішок АМБУ.
Контроль дихання. Зупинка дихання та її
визначення. Сердцево-легенева реанімація.
Алгоритм СЛР. Штучна вентиляція легень без
спеціального устаткування. Техніка закритого
(непрямого) масажу серця.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №4
Серцево-судинна система людини. Види кровотеч
та їх диференціація. Зупинка критичних кровотеч.
Механічні засоби зупинки критичної кровотечі.
Джгути та їх використання. Джгут CAT (будова і
використання). Джгут SOFTT1 (будова і
використання). Джгут SOFTT2 (будова і
використання). Джгут Есмарха (будова і
використання) Інші моделі джгутів (огляд).
Імпровізовані засоби зупинки критичної кровотечі.
Хімічні засоби зупинки критичної кровотечі.
Гемостатичні агенти та їх види. Гемостатичні
порошки. Гемостатичні бинти.

Тест

Практика

Відпрацювання практичних навичок виконання
окремих дій з надання долікарняної допомоги.
Симуляційні завдання з виконання комплексу дій
долікарняної допомоги в найбільш поширених
ситуаціях.

Відпрацювання практичних навичок виконання
окремих дій з надання долікарняної допомоги.
Симуляційні завдання з виконання комплексу дій
долікарняної допомоги в найбільш поширених
ситуаціях.
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16/3

16/4

16/5

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №5
Типи поранень. Дезінфекція та промивання ран.
Тампонування та накладання пов‟язок. Зупинка
кровотечі за допомогою тампонування. Засоби
тампонування та техніка їх використання. Види
перев‟язувальних матеріалів. Основні типи пов‟язок
та техніка їх накладання. Імпровізовані
перев‟язувальні засоби.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №6
Евакуація та транспортна іммобілізація Переломи
та їх типи. Вивихи. Фіксація кінцівок та
іммобілізація. Використання шин. Шина SAM
(будова і використання). Шина Крамара (будова і
використання). Шина Kendrick (будова і
використання). Імпровізовані засоби імобілізації
кінцівок. Травми шийного відділу хребта та їх
причини. Алгоритм ВВВ. Іммобілізація шийного
відділу хребта. Шийний комірець (будова і
використання). Імпровізовані засоби іммобілізації
шийного відділу хребта. Спінальні травми та їх
визначення. Іммобілізація спинного відділу хребта.
Використання жорстких нош. Особливості надання
допомоги особі з підозрою на спінальну травму.
Основи евакуації. Використання нош. Способи
переміщення постраждалих. Екстракція
постраждалих.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК №7
Розбір типових ситуацій. Епілептичний припадок.
Гостре порушення мозкового кровообігу (Інсульт).
Погіршення стану, спричинене біллю в серці
(стенокардія, інфаркт). Автомобільні травми.
Ураження електричним струмом. Гіпотермія та
опіки. Шокові стани.
Іспит

Відпрацювання практичних навичок виконання
окремих дій з надання долікарняної допомоги.
Симуляційні завдання з виконання комплексу дій
долікарняної допомоги в найбільш поширених
ситуаціях.

Відпрацювання практичних навичок виконання
окремих дій з надання долікарняної допомоги.
Симуляційні завдання з виконання комплексу дій
долікарняної допомоги в найбільш поширених
ситуаціях.
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Предмет: Партнерство правоохоронних органів та суспільства (8 годин)
Код: 17
Тестування
час

Мета:

Код/#

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
1 год
17%
4 год
66%
1 год
17%
Слухачі зможуть: розкрити концепцію партнерства правоохоронних органів та суспільства, правові основи
взаємодії правоохоронних органів з населенням; визначати завдання та виокремлювати з обов'язків патрульної
служби, найбільш актуальних для побудови партнерських відносин з населенням; розуміти принципи взаємодії
патрульної служби з населенням, ключові елементи відновлення довіри до правоохоронних органів; розуміти
сутність сервісних функцій патрульної служби та оволодіти навичками їх надання; оволодіти методикою
вирішення проблеми з урахування налагодження партнерських відносин з населенням; застосовувати прийоми
формування позитивного іміджу патрульної служби, знати критерії оцінювання громадськістю роботи
правоохоронних органів щодо партнерства.
%

Тема лекції

17/1

Партнерство правоохоронних органів та
суспільства

17/2

Патрулювання: види, головні завдання, поняття
партнерства, форми і методи, орієнтовані на
вирішення проблем.

17/3

Партнерство правоохоронних органів і суспільства:
реалізація концепції партнерства під час здійснення
патрулювання

Тест

Практика
Дискусія: Аналіз норм проекту Закону "Про
Національну поліцію", інші правові підстави
Міністерства внутрішніх справ щодо співпраці
між патрульною службою та громадськістю.
Рольова гра: спілкування патрульних з
правопорушниками. Моделі поведінки
патрульного і способи знешкодження
напруженості та розв'язання конфліктів.
Робота в малих групах: загальні і незвичайні
моделі поведінки правопорушника. Цілі і
обмеження застосування сили з боку патрульної
служби. Особливості спілкування з громадянами,
які проживають або працюють в області
патрулювання.
Дискусія: Основні типи ситуацій, на які
викликають патрульного; види патрулювання;
завдання патрульного; важливість і задачі
партнерства патрульної служби і суспільства;
розуміння концепції правоохоронної діяльності,
орієнтованої на вирішення проблем.
Дискусія: Важливість партнерських відносин між
правоохоронними органами і членами громад,
місцевими підприємствами, неурядовими
організаціями, та іншими установами в боротьбі
зі злочинністю, встановленні безпеки і порядку в
громадських місцях, та вирішення суспільних
проблем, які викликають занепокоєння. Природа
і значення правоохоронних органів в Україні:
концепція та реалізація поняття “служіння
населенню”; основні показники ефективності
діяльності патрульної служби; поняття
громадської думки, як основного показника
ефективності діяльності патрульної служби, його
характер і форми.
Опитування на тему довіри населення до
правоохоронних органів.
Рольова гра: різні ситуації, пов'язані з наданням
патрульними послуг населенню.
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17/4

Дискусія: загальна та індивідуальна
профілактика. Вивчення патрульної дільниці її
характеристики та особливостей. Виявлення та
вирішення проблем на території патрульної
дільниці. Оцінювання громадськістю роботи
патрульного щодо партнерства.
Рольова гра. Тактика індивідуальнопрофілактичної бесіди патрульного.
Рольова гра. Патрульна дільниця №3.
Опис зони. Визначення проблеми. Рішення
проблеми.
Робота в малих групах: мозковий штурм, щоб
знайти рішення.

Основи профілактичної роботи патрульного.
Виявлення та вирішення проблем громадськості, що
виникають на території патрульної дільниці.

Предмет: Радіаційна та хімічна безпека (2 год)
Код: 18
Тестування
час
Мета:

Дискусія
%

час
15 хв

Практичні завдання
%
17%

час
60 хв

%
66%

Пояснення лекції
час
15 хв

%
17%

Слухачі повинні отримати навички радіаційного та хімічного захисту

Код/#

Тема лекції

Тест

18/1

Діяльність патрульної служби МВС України в разі
виявлення радіоактивних матеріалів та небезпечних
хімічних речовин у незаконному обігу.

Практика
Виявлення та оцінка радіаційного та хімічного
стану, організація дозиметричного та хімічного
контролю патрульних, використання засобів
захисту та ліквідація наслідків зараження.

Предмет: Вибухотехнічна підготовка (2 год)
Код: 19
Тестування
час
Мета:

Дискусія

Практичні завдання

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
%
15 хв
17%
60 хв
66%
15 хв
17%
Слухачі повинні вміти виявити (розпізнати) вибухонебезпечні предмети, речовини та знати заходи безпеки при
поводжені з ними.
%

Код/#

Тема лекції

Тест

19/1

Виявлення (розпізнання) вибухонебезпечних
предметів, речовин та безпечне поводження з ними

Практика
Візуальна демонстрація вибухонебезпечних
предметів та речовин

Предмет:Виявлення пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів (2 год)
Код: 20
Тестування
час
Мета:

Дискусія
%

час
15 хв

Практичні завдання
%
17%

час
1 год

%
66%

Пояснення лекції
час
15 хв

%
17%

Слухачі повинні навчитися ідентифікувати пристрої для незаконного втручання в роботу банкоматів

Код/#

Тема лекції

Тест

Практика
Загальні положення огляду банкомату або
платіжної картки. Алгоритм дій патрульного на
місці події.

20/1

Предмет: Основні види психотропних та наркотичних речовин (2 год)
Код: 21
Тестування
час

Дискусія
%

час

Практичні завдання
%

час

%

Пояснення лекції
час

%

13
15 хв
Мета:

1 год

15 хв

66%

17%

Ознайомити слухачів із основними видами наркотичних та психотропних речовин

Код/#
21/1

17%

Тема лекції

Тест

Основні види наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних та
сильнодіючих лікарських засобів.

Практика
Візуальна демонстрація основних видів
наркотичних та психотропних речовин

Предмет: Ідентифікація ознак наркотичної залежності (2 год)
Код: 22
Тестування
час
Мета:

Дискусія
%

час
15 хв

Практичні завдання
%
17%

час
1 год

Пояснення лекції
час
15 хв

%
66%

%
17%

Навчити слухачів визначати соціально- психологічні ознаки наркотичної залежності.

Код/#

Тема лекції

Тест

22/1

Залежність від наркотиків. Мотиви, стадії,
наслідки. Соціальна та кримінальна взаємодія
користувача наркотиків з оточенням та
суспільством. Візуальні ознаки особи в стані
наркотичного сп‟яніння та особливості її поведінки

Практика
Практика ідентифікації осіб, що мають
наркотичну залежність. Рольова гра. Перегляд
візуальних матеріалів.

Предмет:Виявлення підроблених документів (4 години)
Код: 23
Тестування
час
Мета:

Дискусія
%

час
30 хв

Практичні завдання
%
17%

час
2 год

%
66%

Пояснення лекції
час
30 хв

%
17%

Навчити слухачів виявляти підроблені документи

Код/#

Тема лекції

23/1

Види поліграфічного друку. Основні елементи
захисту документів. Документи, що засвідчують
особу.

23/2

Документи, що супроводжують транспортні засоби.
Види підробок. Методи та способи їх дослідження.
Використання технічних прийомів та засобів.

Тест

Практика
Демонстрація матеріалу для з‟ясування різниці у
видах друку, спеціальних елементів захисту
документів та видів ідентифікаційних документів
та елементів їх захисту.
Демонстрація видів документів, що
супроводжують транспортні засоби та елементів
їх захисту, а також матеріалу для визначення
видів та способів підробки документів.

Предмет: Вогнева підготовка (38 годин)
Код: 24
Тестування
час
Мета:

Дискусія

Пояснення лекції

час
%
час
%
час
1 год 30 хв
5%
24 год
90%
1 год 30 хв
Навчити працівників патрульної служби ефективно та безпечно поводитись з вогнепальною зброєю в
екстремальних ситуаціях
%

Код/#

Тема лекції

24/1

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною
зброєю та гранатами. Прийоми та правила стрільби,
затримки при стрільбі та способи їх усунення.
Матеріальна частина зброї.

24/2

Практичні завдання

Тест

Практика

Виконання комплексної вправи №1

%
5%

14
24/3

Виконання комплексної вправи №1

24/4

Виконання комплексної вправи №1

24/5

Виконання комплексної вправи №1

24/6

Виконання комплексної вправи №2

24/7

Виконання комплексної вправи №2

24/8

Виконання комплексної вправи №2

24/9

Виконання комплексної вправи №2

24/10

Виконання комплексної вправи №3

24/11

Виконання комплексної вправи №3

24/12

Виконання комплексної вправи №3

24/13

Виконання комплексної вправи №3

24/14

Виконання комплексної вправи №4

24/15

Виконання комплексної вправи №4

24/16

Виконання комплексної вправи №4

24/17

Виконання комплексної вправи №4

24/18

Правові підстави застосуванню вогнепальної зброї

24/19

Іспит

Предмет: Тактична підготовка (140 год)
Код: 25
Тестування
час
Мета:

Код/#

Дискусія
%

час
7 год 30 хв

Практичні завдання
%
7%

Час
85 год 30 хв

%
86%

Пояснення лекції
час
7 год 30 хв

Провести тактичну підготовку слухачів для ефективного виконання обов'язків патрульних
Тема лекції

Тест

Практика

25/1

Тактика комунікації патрульного

Вербальна самооборона (частина 1)

25/2

Тактика комунікації патрульного

Вербальна самооборона (частина 2)

25/3

Навички самооборони №1

25/4

Навички самооборони №2

25/5
25/6
25/7
25/8

Тактика комунікації патрульного(Спілкування з
представниками ЗМІ)
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і
поводження з психічно хворими людьми

Вербальна самооборона (частина 3)

Застосування сили: огляд
Навички самооборони №3

%
7%

15
25/9

Застосування сили: огляд

25/10
25/11

Навички самооборони №4
Контакт та прикриття

Контакт та прикриття

25/12

Навички самооборони №5

25/13

Контакт та прикриття

25/14

Основи патрулювання (частина 1)

25/15

Основи патрулювання (частина 1)

25/16

Навички самооборони №6

25/17

Навички самооборони №7

25/18

Основи патрулювання (частина 2)

25/19

Основи патрулювання (частина 2)

25/20

Навички самооборони №8

25/21

Навички самооборони №9

25/22

Невідомий ризик зупинки автомобіля для перевірки
(зупинка транспортного засобу при низькому рівні
загрози)

25/23

Невідомий ризик зупинки автомобіля для
перевірки (зупинка транспортного засобу при
низькому рівні загрози)
Невідомий ризик зупинки автомобіля для
перевірки (зупинка транспортного засобу при
низькому рівні загрози)

25/24

Навички самооборони №10

25/25

Невідомий ризик зупинки автомобіля для
перевірки (зупинка транспортного засобу при
низькому рівні загрози)
Зупинка транспортного засобу при середньому
рівні загрози

25/26
25/27

Навички самооборони №11

25/28

Зупинка транспортного засобу при середньому
рівні загрози
Зупинка транспортного засобу при середньому
рівні загрози

25/29
25/30

Навички самооборони №12

25/31

Навички самооборони №13

25/32

Зупинка ТЗ для перевірки з високим рівнем ризику

Зупинка ТЗ для перевірки з високим рівнем
ризику

25/33

Навички самооборони №14

25/34

Зупинка ТЗ для перевірки з високим рівнем
ризику

25/35

Навички самооборони №15

25/36

Зупинка ТЗ для перевірки з високим рівнем
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