Анотація
навчальної дисципліни «Організація служби дільничих офіцерів поліції»
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація служби дільничних
офіцерів поліції» є формування поваги до закону, вивчення форм і методів превенції
в діяльності Національної поліції, задля забезпечення прав і свобод людини і
громадянина в державі.
Завдання – опанування передовими формами і методами діяльності служби
дільничних офіцерів поліції, оволодіння навичками праці з нормативними
матеріалами, уміння практичної організації їх ефективної роботи, використання
допомоги громадських формувань у здійсненні охорони публічного порядку і
протидії правопорушенням.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути таких спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність працювати в команді;
- здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог
законодавства у сфері правоохоронної діяльності та здійснювати інші управлінські
функції у цій сфері;
- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову та іншу значущу для правоохоронної діяльності інформацію
з різних джерел;
- здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи та
суспільства;
- здатність до застосування методів та засобів забезпечення публічної безпеки
і порядку та до їх оптимізації;
- здатність розуміти особливості реалізації та застосування норм
матеріального та процесуального права, у тому числі міжнародного, у сфері
правоохоронної діяльності;
- здатність систематизувати закономірності кримінальної та адміністративної
деліктності, визначати особу правопорушника, причини і умови деліктності та її
окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел для повного
та всебічного встановлення певних обставин;
- застосовувати сучасні методи та засоби забезпечення публічної безпеки і
порядку та їх оптимізувати;
- систематизувати закономірності кримінальної та адміністративної
деліктності, визначати особу правопорушника, причини і умови деліктності та її
окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання;
- застосовувати набуті знання у різних ситуаціях правоохоронної діяльності,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові
висновки;
- виявляти базові знання та розуміння особливостей реалізації і застосування
норм матеріального та процесуального права, у тому числі міжнародного, у сфері

правоохоронної діяльності, здійснювати кваліфікацію адміністративних та
кримінальних правопорушень;
- застосовувати заходи, спрямовані на забезпечення законності та
правопорядку, безпеки особи та суспільства, забезпечувати охорону об’єктів
державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та
об’єктів приватної і комунальної власності;
- застосовувати спеціальні оперативні та оперативно-технічні засоби, тактичні
прийоми під час правоохоронної діяльності, а також у передбачених законом
випадках, застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну
зброю.
Перелік тем:
Тема 1. Система, структура, завдання та принципи діяльності служби
дільничних офіцерів поліції.
Тема 2. Форми і методи превентивної діяльності служби дільничних офіцерів
поліції.
Тема 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничних офіцерів
поліції.
Тема 4. Профілактична робота дільничного офіцера поліції.
Тема 5. Взаємодія дільничного офіцера поліції з населенням, громадськими
формуваннями та підрозділами Національної поліції.

