
ІНФОРМАЦІЯ 
про навчальну програму для спеціалістів в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Національна поліція України  
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації і 
спеціалізації поліцейських у сфері безпеки та захисту 
прав дітей, який імплементовано у навчальну програму 
зі службової підготовки поліцейських 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ    
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Управління ювенальної превенції ДПД Національної поліції 
України 

КИМ ТА КОЛИ НАВЧАЛЬНА 
ПРОГРАМА ЗАТВЕРДЖЕНА 

Керівництво центрального органу управління поліції та МВС 
України  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ  
 

Центральний орган управління поліцією, ГУНП в областях та 
м. Києві 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Поліцейські центрального органу управління поліції,  
ГУНП в областях та м. Києві 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Підвищення професійних стандартів поліцейських у сфері 
безпеки та захисту прав дітей 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Професійне навчання поліцейських здійснюється відповідно 
до Закону України «Про Національну поліцію» та включає 
первинну професійну підготовку, підготовку у вищих 
навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, 
післядипломну освіту (спеціалізацію, перепідготовку, 
підвищення кваліфікації, стажування) та службову 
підготовку, зокрема, за тематичними планами та 
навчальними програмами, що стосуються сфери правосуддя 
щодо дітей, формування безпечного середовища, захисту їх 
прав та законних інтересів.  
За підтримки Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні та Всеукраїнським громадським 
центром «Волонтер» розроблено навчально-методичний 
посібник з підготовки поліцейських НПУ у частині 
забезпечення та захисту прав дітей, який наразі активно 
використовується у програмі підготовки структурних 
підрозділів НПУ. Представники управління ювенальної 
превенції ДПД Національної поліції України є учасниками 
Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо 
неповнолітніх і беруть участь у розробленні єдиних 
стандартів підготовки фахівців у сфері правосуддя стосовно 
неповнолітніх. 
 
Забезпечено проведення спільних навчань (семінарів, 
воркшопів, тренінгів, супервізій тощо) з іншим суб’єктами, 
що здійснюють свої повноваження у сфері захисту прав та 



інтересів дітей: територіальними підрозділами соціальних 
служб, органів освіти, пробації, юстиції, громадськими 
організаціями, які опікуються проблемами дітей. 
Національна поліція також здійснює комунікацію з 
міжнародними партнерами, громадськими організаціями, 
закладами вищої освіти системи МВС з питань поширення та 
обміну досвідом у ході організації і проведення заходів, 
спрямованих на попередження втягнення дітей у злочинну 
діяльність, виявлення дітей, які перебувають у конфлікті чи 
контакті із законом та потребують особливої уваги. 
Зокрема з метою виконання Плану спільних дій на 2020 рік 
Міністерства соціальної політики та Національної поліції 
України, спрямованого на організацію безпечного 
середовища для дітей, 08 вересня поточного року, за 
підтримки Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
та громадської спілки «Українська Мережа за права дитини», 
організовано та проведено вебінар для поліцейських та 
працівників соціальної сфери з питань відпрацювання 
єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері 
захисту прав дитини та порядку забезпечення соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 
жорстокого поводження. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Освітній портал Національної поліції України. Також на 
цьому порталі розміщено матеріали лекцій для підготовки 
слідчих Національної поліції, в яких висвітлено процесуальні 
особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю 
неповнолітніх. 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

Освітній портал Національної поліції України. 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  
 
 


