ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДО КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ЕКЗАМЕНУ
з підвищення кваліфікації працівників ювенальної превенції
1. Обмеження щодо одержання подарунків згідно з Законом України
«Про запобігання корупції».
2. Обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
для поліцейського.
3. Дії поліцейського у разі надходження пропозиції щодо
неправомірної вигоди або подарунка
4. Дії поліцейського, який виявив у своєму службовому приміщенні чи
отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок
5. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції».
6. Обмеження спільної роботи близьких осіб відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції».
7. Близькі особи відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції».
8. Відповідальність неповнолітніх віком від 16 до 18 років за
правопорушення, передбачене ст. 185 КУпАП.
9. Відповідальність неповнолітніх віком від 16 до 18 років за
правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП.
10. Відповідальність за куріння у заборонених місцях.
11. Органи (уповноважені особи), що мають право притягати до
адміністративної відповідальності осіб віком від 16 до 18 років.
12. Процесуальне оформлення правопорушення, що вчинене
неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років.
13. Обмеження щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів.
14. Відповідальність за продаж неповнолітньому алкогольних напоїв
або тютюнових виробів.
15. Відповідальність за знаходження в розважальних та ресторанних
закладах неповнолітнього в нічний час без супроводу батьків або інших
законних представників.
16. Оцінка рівня довіри населення до поліції.
17. Елементи сервісної функції поліції.
18. Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування
в діяльності поліції.
19. Основні принципи діяльності поліції.
20. Профілактичний облік дітей.
21. Підстави для зняття дитини з профілактичного обліку.
22. Притягає батьків (опікунів) до адміністративної відповідальності за
невиконання ними своїх обов’язків.
23. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

24. Попередження як захід адміністративного стягнення.
25. Основні завдання центрів медико-соціальної реабілітації.
26. Категорії дітей, які не приймаються до центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей.
27. Обліки, які ведуться ювенальним поліцейським.
28. Поняття протоколу про адміністративні правопорушення.
29. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
30. Види домашнього насильства визначені Законом України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству».
31. Визначення домашнього насильства.
32. Фізичне насильство.
33. Економічне насильство.
34. Психологічне насильство.
35. Сексуальне насильство.
36. Дитина, яка постраждала від домашнього насильства.
37. Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства згідно
Закону України «Про Національну поліцію».
38. Прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу)
поліції.
39. Спеціальні умови для певних категорій поліцейських, що
передбачають особливий характер служби в поліції.
40. Взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству.
41. Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству.
42. Стаття Закону України «Про Національну поліції», що передбачає
принцип взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства.
43. Вік, з якого неповнолітній самостійно може звернутись до органів
поліції з заявою.
44. Завдання загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної
реабілітації.
45. Школа-інтернат згідно з Інструкцією з організації роботи
підрозділів ювенальної превенції.
46. Притулок для дітей служби у справах дітей відповідної місцевої
державної адміністрації.
47. Основні завдання притулків для дітей.
48. Термін перебування дітей в центрах медико-соціальної реабілітації.
49. Неповнолітня дитина, згідно Сімейного кодексу України від 10
січня 2002 року.
50. Категорії дітей, які приймаються до центрів медико-соціальної
реабілітації.
51. Вік, з якого можуть бути доставлені діти в приймальникрозподільник для неповнолітніх.

52. Вік, з якого настає адміністративна відповідальність.
53. Загальні положення притягнення неповнолітніх до відповідальності.
54. Інструкція з організації роботи підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України.
55. Категорії дітей, які підлягають взяттю на профілактичний облік.
56. Особи, що контролюють ведення обліково-профілактичної справи.
57. Поліцейське піклування.
58. Категорія дітей, до яких може бути застосоване поліцейське
піклування.
59. Основні повноваження підрозділів ювенальної превенції згідно з
Інструкцією з організації роботи підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України.
60. Порядок зберігання закритих обліково-профілактичних справ.
61. Права людини, що захищаються Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, що не підлягають ніяким
обмеженням і не допускає ніяких винятків.
62. Порядок звернення людини для захисту своїх прав до міжнародних
судових установ.
63. Випадки, за яких допускається проведення медичних, наукових та
інших дослідів над людьми.
64. Види поводження, заборонені ст. 3 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року.
65. Загальні правила тримання особи під вартою згідно Конституції
України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року.
66. Проникнення до житла чи до іншого володіння особи у
невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду.
67. Зміст права на свободу та недоторканність згідно ст. 5 «Право на
свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року.
68. Порядок проведення обшуку у помешканні особи відповідно до
Конституції України.
69. Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції та підстави його обмеження згідно Конституції
України.
70. Види міжнародних стандартів з прав людини.
71. Поняття неправомірної вигоди при вчиненні корупційних злочинів.
72. Значний, великий та особливо великий розмір неправомірної
вигоди при прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні її службовою
особою.
73. Істотна шкода (у ст.ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК України) та
тяжкі наслідки (у ст.ст. 364–367 КК України).
74. Зміст суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 364
КК України (зловживання владою або службовим становищем).

75. Зміст пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди.
76. Випадки, коли неповнолітню особу може бути звільнено від
кримінальної відповідальності, якщо виправлення можливе без застосування
покарання, але із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
77. Види покарань, що можуть застосовуватися до неповнолітніх.
78. Примусові заходи виховного характеру, які можуть застосовуватись
до неповнолітніх.
79. Застосування до неповнолітніх заміни невідбутої частини
покарання більш м'яким покаранням.
80. Звільнення неповнолітньої особи від відбування покарання з
випробуванням.
81. Поняття «вбивство» за КК України.
82. Види тілесних ушкоджень.
83. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 185 КК України.
84. Відмінність грабежу від розбою.
85. Предмет злочинів, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК
України.
86. Поняття «експлуатація людини».
87. Зміст поняття «тяжкі наслідки» у складі злочину, передбаченого
ст. 149 КК України.
88. Форми об’єктивної сторони ст. 149 КК України.
89. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину,
передбаченого ст. 149 КК України.
90. Момент закінчення злочину, передбаченого ст. 149 КК України.
91. Правові основи превентивної (профілактичної) поліцейської
діяльності.
92. Профілактичний облік неповнолітніх в підрозділах Національної
поліції України.
93. Методи індивідуальної профілактичної роботи поліцейських
ювенальної превенції.
94. Планування та впровадження заходів індивідуальної та загальної
профілактики, в т.ч. в загальноосвітніх навчальних закладах.
95. Заходи поліцейського піклування щодо неповнолітніх.
96. Визначення булінгу та його види.
97. Соціальна структура булінгу.
98. Основні повноваження підрозділів ювенальної превенції.
99. Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ювенальної
превенції.
100. Основні напрями взаємодії ювенальної превенції з іншими
уповноваженими органами та підрозділами.
101. Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної
поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
102. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили
домашнє насильство.

103. Контроль за поведінкою засуджених, до яких застосовано
обмежувальні заходи.
104. Визначення протидії домашньому насильству.
105. Строк винесення постанови про взяття на профілактичний облік
дитини та заведення обліково-профілактичної справи.
106. Категорії дітей, які підлягають взяттю на профілактичний облік.
107. Момент автоматичного припинення профілактичного обліку у разі
переїзду дитини за кордон або на тимчасово окуповану територію.
108. Контроль начальником підрозділу превентивної діяльності
територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП або його заступником
ведення обліково-профілактичної справи.
109. Тривалість профілактичного обліку із заведенням обліковопрофілактичної справи.
110. Підстави для зняття дитини з профілактичного обліку.
111. Етичний кодекс поліцейського.
112. Співвідношення принципів та цінностей професійної етики поліції
і загальнолюдської моралі.
113. Зміст принципу прозорості і підзвітності (Наказ МВС від
28.04.2016 № 326).
114. Основні риси гуманізму як моральної позиції людини.
115. Відповідальність працівника підрозділу національної поліції за
порушення професійно-етичних принципів і норм поведінки.
116. Особливості спілкування в діяльності працівників ювенальної
превенції.
117. Діалог: поняття, етапи.
118. Характеристика типів слухання.
119. Протидія маніпуляції.
120. Алгоритм вирішення конфлікту.
121. Ознаки прихованого конфлікту.
122. Стратегії поведінки у конфлікті.
123. Поняття профайлінг.
124. Характеристика гендерно-чутливого підходу на робочому місці.
125. Стрес. Види стресу.
126. Адаптація до стресу.
127. Рефреймінг.
128. Термінова психологічна допомога у випадках апатії.
129. Термінова психологічна допомога у випадках страху.
130. Термінова психологічна допомога у випадках агресії.
131. Термінова психологічна допомога у випадках істерики.
132. Термінова психологічна допомога у випадках спілкування із
жертвою насильства.
133. Методи боротьби зі стресом.
134. Психологічні особливості діяльності працівників ювенальної
превенції.

135. Стани, що негативно впливають на ефективність діяльності
працівників ювенальної превенції.
136. Як здійснюється застосуванням методики «зелена кімната».
137. Основна мета проведення опитування дитини у «зеленій кімнаті».
138. У «зелених кімнатах» не можуть знаходитись діти.
139. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи
потерпілого.
140. Які основні завдання «зелених кімнат».
141. Поняття опитування.
142. Види опитувань.
143. Форми опитування.
144. Сприятливі для проведення опитування умови.
145. Індивідуальні характеристики суб'єкта, що враховуються при
опитуванні.
146. Поняття психологічного контакту.
147. Чинники ефективності встановлення психологічного контакту.
148. Мета профілактичної діяльності ювенальної превенції.
149. Властивості особистості, яка чинить насильство у сім’ї.
150. Поняття жорстокого поводження з дітьми.

