НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра прикордонного контролю факультету охорони та захисту державного кордону

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК 10 «ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ»
Обов’язкова
ОПП «БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону
Кваліфікація: бакалавр безпеки державного кордону
Професійна кваліфікація: офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Прикордонний контроль», є обов‟язкова для вивчення ОПП «Безпека державного кордону». Вивчається
протягом 1-8 семестру на кафедрі прикордонного контролю.
Мета вивчення навчальної дисципліни – підготовка фахівців у сфері безпеки державного кордону, здатних вирішувати завдання
щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу з працевлаштуванням у Державній
прикордонній службі України. Надання академічної освіти в сфері безпеки державного кордону для подальшого навчання. Підготовка
офіцерів тактичного рівня, які є компетентними в управлінні прикордонного підрозділу і несуть особисту відповідальність за свої дії та
здатні до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Завдання навчальної дисципліни – надання курсантам суми знань, практичних навичок і вмінь щодо оформлення осіб, які
перетинають державний кордон у пунктах пропуску, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду, несення служби в усіх видах прикордонних нарядів,
перевірки паспортних документів, проведення огляду транспортних засобів, прийняття рішень щодо пропуску (непропуску) через кордон,
діям по локалізації конфліктів, нестандартних ситуацій у пунктах пропуску, здатних організовувати службу та керувати зміною
прикордонних нарядів.
Результати навчання
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
основи нормативно-правових документів, що регламентують здійснення прикордонного контролю;
нормативно-правові документи, що регламентують здійснення прикордонного контролю шляхом застосування процедур контролю
другої лінії;
технологію прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, питання організації та здійснення
спрощення прикордонного контролю;
особливості технологічних процесів прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України при здійсненні
контролю 2-ї лінії, питання організації та здійснення спрощення прикордонного контролю;
особливості та порядок несення служби прикордонними нарядами у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю
та контрольних пунктів в‟їзду-виїзду за різними видами сполучень;
особливості проведення співбесіди, виконання доручень уповноважених державних органів;
особливості застосування профілів ризиків для проведення процедур контролю 2-ї лінії;
тактику дій порушників законодавства на шляхах міжнародних сполучень, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду;
повноваження посадових осіб та порядок прийняття рішення про пропуск через державний кордон;
порядок складання оперативно-службових документів прикордонного контролю, які ведуться у підрозділах охорони державного
кордону;
класифікацію конфліктних ситуацій, організацію та проведення локалізації конфліктних та нестандартних (кризових)
особливості здійснення огляду транспортних засобів закордонного прямування;
особливості здійснення загальної та повної ідентифікації транспортних засобів;
особливості встановлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон та контролю за його додержанням;

особливості здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний
кордон, посадовими особами Державної прикордонної служби України;
відмітки, які проставляються посадовими особами ДПСУ в документах на право перетинання державного кордону, та порядок їх
проставлення;
особливості перевірки документів у контрольних пунктах в‟їзду-виїзду (КПВВ).
вміти:
використовувати знання Конституції, законодавства України, міжнародних договорів та угод України, керівних документів
Держприкордонслужби, інструкцій, порадників під час охорони державного кордону України на шляху міжнародного сполучення;
здійснювати процедури прикордонного контролю відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та
вантажів у пунктах пропуску через державний кордон за різними видами сполучення та у контрольних пунктах в‟їзду-виїзду на
адміністративному кордоні АРК та по лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях;
здійснювати реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон;
виконувати доручення уповноважених державних органів України;
здійснювати перевірку виконання іноземцями та особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі в‟їзду в
Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через її територію;
організовувати та запроваджувати спрощення прикордонного контролю у пунктах пропуску;
здійснювати процедури прикордонного контролю з урахуванням особливостей категорії осіб, транспортних засобів та вантажів, які
перетинають державний кордон;
організовувати службу прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах
в‟їзду-виїзду;
здійснювати огляд усіх видів транспортних засобів та вантажів;
виявляти осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини та
прекурсори, боєприпаси, вибухові речовини, матеріали та предмети заборонені до переміщення через державний кордон;
здійснювати контроль за додержанням режиму у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю та контрольних
пунктах в‟їзду-виїзду;
вирішувати ситуативні завдання щодо пропуску (не пропуску) через державний кордон громадян України, іноземців та ОБГ;
проставляти у документах на право перетинання державного кордону відповідні відмітки;
приймати окремі рішення у разі ускладнення обстановки в пунктах пропуску через державний кордон;
застосовувати профілі ризиків для проведення процедур контролю 2-ї лінії;
проводити співбесіди (інтерв‟ювання) з іноземцями та ОБГ при здійсненні контролю 2-ї лінії, виконувати доручення
уповноважених державних органів;

організовувати та здійснювати контроль 2-ї лінії транспортних засобів закордонного прямування у пунктах пропуску через
державний кордон за різними видами сполучень;
застосувати технічні засоби прикордонного контролю, що застосовуються для контролю 2-ї лінії;
проводити загальну та повну ідентифікацію транспортних засобів;
приймати рішення про пропуск через державний кордон за результатами процедур контролю 2-ї лінії;
документально оформлювати результати проведення контолю 2-ї лінії;
складати оперативно-службові документи прикордонного контролю, які ведуться у підрозділах охорони державного кордону,
пунктах пропуску через державний кордон;
організовувати та проводити локалізацію конфліктних та нестандартних (кризових) ситуацій у пунктах пропуску.
управляти діями прикордонних нарядів, резервів при локалізації конфліктних та нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через
державний кордон.
ознайомитися з:
міжнародним правом з питань пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів;
особливостями здійснення прикордонного контролю;
особливостями здійснення інших видів контролю за схемою проведення процедур контролю 2-ї лінії
основними завданнями контрольних органів та служб, що здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску;
загальними обов‟язками персоналу, який залучається до несення служби у пунктах пропуску через державний кордон;
порядком протидії незаконному переміщенню наркотичних речовин через державний кордон України.
ВИКЛАДАЧІ:
згідно форми А-4.03.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
вивчення дисципліни «Прикордонний контроль»
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Спеціалізовані навчальні класи (201, 204, 209, 214), комплекс навчальних пунктів пропуску «Поділля» польового центру
забезпечення навчального процесу, технічні засоби прикордонного контролю.
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Основні методи навчання:
МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.4; МН1.5; МН2.1; МН2.2; МН2.3; МН3.2; МН3.3; МН3.6; МН3.9; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень:
МК1.1; МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3; МК4.4.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-2

Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК-3

Здатність до адаптації та дії у новій ситуації

ЗК-4

Здатність планувати та управляти часом
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-10

ФК-3

ФК-6

ФК-7
ФК-8
ФК-9

Здатність працювати в команді
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність формувати систему та процеси забезпечення безпеки державного кордону,
моделі інтегрованого управління кордонами, підсистеми побудови охорони
державного кордону, застосовувати способи дій сил і засобів (у тому числі
службових тварин), оцінювати їх ефективність.
Здатність збирати, обробляти, оцінювати й аналізувати інформацію з різних джерел,
використовувати методи обробки інформації, профілювання ризиків, кримінального
аналізу та криміналістики, використовувати спеціалізоване програмне забезпечення
для оцінки обстановки, прийняття рішень та оцінки ефективності застосування
підрозділів.
Здатність забезпечити готовність підпорядкованого підрозділу до виконання
завдань за призначенням, застосовувати методики підготовки персоналу та роботи з
персоналом підрозділу.
Здатність здійснювати управління підрозділом в ході підготовки та ведення різних
форм оперативно-службових дій, видів бою в різних умовах.
Здатність організовувати систему охорони державного кордону на ділянці
відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури
прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативно-технічні
заходи та слідчі дії, заходи примусу, здійснювати провадження в справах про

МК1.1; МК1.2; МК2.2; МК3.1; МК3.3;
МК4.1; МК4.4.
МК1.1; МК2.2; МК2.4; МК3.2; МК3.3;
МК4.1.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4.
МК1.1; МК2.2; МК2.4; МК3.2; МК3.3;
МК4.1.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4.
МК1.1; МК1.4; МК 2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.4.

МК1.1; МК1.4; МК 2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.4.

МК1.1.; МК2.1; МК4.4.
МК1.1; МК1.4; МК 2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.4.
МК1.1; МК1.4; МК 2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.4.

Шифр

ФК-10
ФК-11

Компетентність

Методи контролю

адміністративні правопорушення,використовувати штатне озброєння, обладнання,
технічні та транспортні засоби для виконання завдань з охорони державного
кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних нарядів.
Здатність оцінювати стан протиправної діяльності та противника, прогнозувати
найбільш ймовірні варіанти дій правопорушників та противника при вирішенні
завдань у різних формах оперативно-службової діяльності та видах бою, планувати
й організовувати превентивні заходи.
Здатність віддавати накази та розпорядження, забезпечувати їх виконання та нести
відповідальність.

МК1.1; МК1.4; МК 2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.4.
МК1.1; МК1.4; МК 2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.4.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ
КУРСАНТАМИ
Шифр
ПРН-3

ПРН-5

ПРН-7

ПРН-8

Компетентність

Методи навчання

Розуміти тактику дій злочинців та організованих
злочинних угруповань, способи вчинення злочинів;
тактику дій підрозділів противника.
Застосовувати і виконувати положення нормативноправових актів з прикордонних питань у службовій
діяльності.

МН1.1; МН1.3; МН2.2;
МН3.1; МН3.2; МН3.6;
МН4.2; МН4.4
МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН2.3;
МН3.2;
МН3.4;
МН3.6;
МН3.7;
МН4.1;
МН4.2; МН4.4

Застосовувати процедури прикордонного контролю
та прикордонної служби, оперативно-розшукові й
оперативно-технічні,
правозастосовної
та
правоохоронної діяльності в різних умовах,
розробляти
відповідну
документацію,
звіти,
складати процесуальні документи.
Виконувати
функції
управління
загальновійськовими
та
прикордонними
підрозділами (прийняття рішення, планування,
мотивація та контроль) щодо повсякденної та

Оцінювання
МК1.2; МК1.4; МК2.2; МК2.3; МК2.6;
МК2.7; МК3.3;МК4.1; МК4.4.
МК1.4; МК2.2; МК2.7; МК2.8; МК3.3;
МК4.1; МК4.4.

МН 1.2; МН1.3; МН 2.1; МН
МК2.1; МК2.2; МК2.3; МК2.5; МК2.6;
2.3; МН 3.2; МН3.3; МН3.6;
МК3.1; МК4.1; МК4.4.
МН3.9; МН4.1; МН4.2.
МН1.1;
МН1.3;
МН3.1;
МН3.2;
МН4.2; МН4.4

МН2.2;
МК1.2; МК1.4; МК2.2; МК2.3; МК3.3;
МН3.6;
МК4.1; МК4.4.

Шифр

ПРН-9

ПРН-13

ПРН-14

Компетентність
оперативно-службової діяльності, бойових дій у
різних умовах обстановки.
Організовувати професійну підготовку персоналу,
підготовку прикордонних нарядів й підрозділів до
виконання завдань за призначенням у різних умовах.
Організовувати комплексне застосування сил і
засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з
підрозділами інших відомств відповідно до
результатів аналізу обстановки; ідентифікувати
профілі ризиків, синтезувати прогнозні сценарії
розвитку обстановки.
Оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та
викликів, впливу, уразливості, ризику; прогнозувати
розвиток обстановки, дій правопорушників та
противника.

Методи навчання

Оцінювання

МН 1.2; МН1.3; МН 2.1; МН
МК2.1; МК2.2; МК2.3; МК2.5; МК2.6;
2.3; МН 3.2; МН3.3; МН3.6;
МК3.1; МК4.1; МК4.4.
МН3.9; МН4.1; МН4.2.
МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН2.3;
МН3.2;
МН3.4; МК1.4; МК2.2; МК2.7; МК2.8; МК3.3;
МН3.6;
МН3.7;
МН4.1; МК4.1; МК4.4.
МН4.2; МН4.4
МН 1.2; МН1.3; МН 2.1; МН
МК2.1; МК2.2; МК2.3; МК2.5; МК2.6;
2.3; МН 3.2; МН3.3; МН3.6;
МК3.1; МК4.1; МК4.4.
МН3.9; МН4.1; МН4.2.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми
1

Найменування
теми
Загальні
положення
щодо
прикордонного
контролю

Номери, вид занять та кількість годин

Кількість
годин
28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Л2

Гз2

Гз2

Гз2

Гз4

Гз4

Гз2

Гз2

Гз4

Гз2

Кр2

12

13

14

15

16

Номери тем,
занять та
Місяці
кількість
годин
11

12

1
2
2

Транспортні
засоби
закордонного
прямування та
порядок
їх
огляду

46

Гз4

Гз2

Пз6

Гз6

Гз2

Пз6

Гз4

Пз6 Гз4

Гз4

Кр2

3
4
5
9

10
3

4

Режим у ППр
через
державний
кордон,
пунктах
контролюю,
КПВВ
Дії
інспекторського
складу в ході
здійснення
прикордонного
контролю

18

Гз2

Гз4

Гз2

Гз4

Гз4

Кр2

10
11

12
40

Гз2

Гз4

Гз4

Гз4

Гз4

Пз4

Гз2

Пз4

Пз2

Гз2

Пз6

Кр2

1/1Л(2);
1/2Гз(2);
1/3Гз(2);
1/4Гз(2);
1/5Гз(4);
1/6Гз(4).
1/7Гз(2);
1/8Гз(2);
1/9Гз(4);
1/10Гз(2);
1/10Кр(2);
2/1Гз(4);
2/2Гз(2);
2/3Пз(6);
2/4Гз(6);
2/5Гр(2);
2/6Пз(6);
2/7Гр(4);
2/8Пз(6);
2/9Гз(4);
2/10Гз(4);
2/11Кр(2).
3/1Гз(2);
3/2Гз(4);
3/3Гз(2);
3/4Гз(4);
3/5Гз(4);
3/7Кр(2)

Кількість
годин
8

12

4
4
6
12
8
14

6
6
10

2

01

4/1Гз(2);
4/2Гз(4).

6

02

4/3Гз(4);
4/4Гз(4);
4/5Гз(4).

12

03
04
05

5

6

Екзамен
Перевірка
документів як
складова
прикордонного
контролю.
Забезпечення
захисту
та
технології
підробки
документів
Основи аналізу
ризиків
в
державній
прикордонній
службі України

6
30

18

Е6
Гз2

Гз2

Гз2

Гз2

Пз6

С2

Гз2

Гз2

Пз6

Гз2

Пз4

С4

Пз6

Пз2

06
07
09

Кр2

Пз2

8

Технологія
пропуску осіб,
транспортних
засобів
та
вантажів в ППр,
ПК, КПВВ.

28

Підготовка
персоналу
до
несення служби
в
пунктах

34

Гз2

Гз2

Гз2

Гз2

Пз6

Гз2

Гз2

Гз2

Пз6

Кр2

Гз4

Рг6

Гз4

Гз2

Пз4

Пз6

Кр2

8
2
6
12

18

11

8/1Гз(2);
8/2Гз(2).
8/7С(2);
8/1Гз(2);
8/2Гз(2).
8/7С(4);
8/6Пз(2);
8/6Пз(2).
6/1Гз(2);
6/2Гз(2);
6/3Гз(2);
6/4Гз(2);
6/5Пз(6);
6/6Гз(2);
6/7Гз(2);
6/8Гз(2);
6/9Пз(6);
6/10Кр(2).
7/1Гз(2);
7/2Гз(4).
7/3Гз(4).
7/4Рг (6).
7/5Гз(4);

10

12

02

Гз4

6

5/5Пз(6);
5/6Пз(4);
5/7Пз(6);
5/8Кр(2).

01

Гз2

6

10

12

7

4/6Пз(4)
4/7Гз(2);
4/8Пз(4);
4/9Пз(2);
4/10Гз(2);
4/11Пз(6);
4/12Кр(2)
Е(6)
5/1Гз(2);
5/2Гз(2);
5/3Пз(6);
5/4Гз(2);

03

04

8

6

8
14

10

10

пропуску через
державний
кордон України
Диференційований
залік
9
Управління
прикордонним
контролем на
ділянці
відділення
інспекторів
прикордонної
служби
у
повсякденних
умовах

05
06
4

Дз4

44

Гз2

06
Гз2

Гз2

Пз6

Пз6

Пз4

Гз2

Гз2

Гз2

Гз2

Гз2

Пз2

Гз2

Рг6

Кр2

09

10
11
12

01

10

Всього

Особливості
організації
прикордонного
контролю під
час проведення
спеціальних
заходів,
локалізації
конфліктних та
нестандартних
ситуацій, у разі
ускладнення
військовополітичної
обстановки
Екзамен

30

6
332

Гз2

Е6

Гз2

Гз2

Гз2

Гз2

Пз6

Пз6

Рг6

Кр2

02

7/6Гз(2);
7/7Пз(4)
7/8Пз(6);
7/9Кр(2)
Дз(4)

6

9/1Гз(2);
9/2Гз(2);
9/3Гз(2).
9/4Пз(6);
9/5Пз(6).
9/6Пз(4);
9/7Гз(2).
9/8Гз(2);
9/9Гз(2);
9/10Гз(2).
9/11Гз(2);
9/12Пз(2);
9/13Гз(2).
9/14Рг(6);
9/15Кр(2).
10/1Гз(2);
10/2Гз(2);
10/3Гз(2).

6

8
4

12
6
6

14

6

03

10/4Гз(2);
10/5Гз(2);
10/6Пз(6).

10

04

10/7Пз(6);
10/8Рг(6);
10/9Кр(2).

14

05

Е(6)

6
332

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

1

Кількі
сть
годин

44/28
1.

2.

3.

4.

лекція

групове

групове

групове

самостійна
робота

2

2

2

2

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

1 курс
1 семестр
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
Прикордонний контроль – основний вид контролю у пунктах пропуску через
державний кордон України
1. Предмет і задачі дисципліни. Мета дисципліни та її основні розділи.
2. Загальні положення щодо прикордонного контролю.
Складові та забезпечення прикордонного контролю
1. Складові прикордонного контролю.
2. Забезпечення прикордонного контролю.
Загальні положення про пункти пропуску через державний кордон, пункти
контролю, контрольні пункти в’їзду-виїзду
1. Визначення та класифікація пунктів пропуску через державний кордон, пунктів
контролю, контрольних пунктів в‟їзду-виїзду.
2. Порядок відкриття, тимчасового закриття та закриття пунктів пропуску через
державний кордон, пунктів контролю.
3. Особливості функціонування контрольних пунктів в‟їзду-виїзду.
Облаштування пунктів пропуску через державний кордон України, пунктів
контролю, контрольних пунктів в’їзду-виїзду
1. Загальні положення щодо облаштування пунктів пропуску через державний кордон,
пунктів контролю, контрольних пунктів в‟їзду-виїзду.
2. Особливості облаштування пунктів пропуску через державний кордон, пунктів
контролю.
3. Особливості облаштування контрольних пунктів в‟їзду-виїзду.
1. Особливості облаштування пунктів пропуску для пішохідного сполучення.
2. Особливості облаштування місцевих пунктів пропуску для автомобільного,
пішохідного та річкового сполучення.
3. Облаштування контрольних пунктів в‟їзду-виїзду.

[1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.30],
[2.2] ст.12-16
[1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.30],
[2.2] ст.12-16
[1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]
[1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]
[1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]

5.

групове

самостійна
робота

6.

групове

самостійна
робота

7.

групове

4

2

4

2

2

Сили і засоби, які використовуються в охороні державного кордону на шляхах
міжнародних сполучень, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Класифікація сил, які використовуються в охороні державного кордону на шляхах
міжнародних сполучень, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Класифікація засобів, які використовуються в охороні державного кордону на
шляхах міжнародних сполучень, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
3. Технічні засоби прикордонного контролю: їх класифікація та призначення.
1. Порядок використання персоналу в охороні державного кордону на шляхах
міжнародних сполучень.
2. Організації та відомства, діяльність яких пов‟язана із пропуском через державний
кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів.
3. Особливості використання сил і засобів у контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.

Контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, пунктах
контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Види контролю у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Основні завдання контрольних органів та служб, які здійснюють свою діяльність
у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних
пунктах в‟їзду-виїзду.
3.Перевірка рівня іонізуючого випромінювання.
1. Митний контроль, його призначення та основні завдання.
2. Інші види контролю, їх призначення та основні завдання.
3. Попередній документальний контроль у пунктах пропуску через державний
кордон.

[1.2], [1.4],
[1.11], [1.62],
[1.113], [2.2] ст.
437-448, [2.3] ст.
9-47 [3.7], [4.4]
1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]
[1.2], [1.4], [1.5],
[1.15], [1.26],
[1.30], [1.46],
[1.68], [1.109],
[2.2] ст. 17-27,
[3.12-3.15]
1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]

Види прикордонних нарядів
у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в’їзду-виїзду
[1.105], [1.107],
1. Загальні положення щодо прикордонних нарядів.
[2.2] ст. 117,
2. Види прикордонних нарядів, що використовуються у пунктах пропуску, пунктах
[3.4], [3.19]
контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
3. Озброєння та екіпіровка прикордонних нарядів.

8.

самостійна
робота

2

групове

2

самостійна
робота
Разом за семестр

9

10

групове

2

1. Що забороняється персоналу у пунктах пропуску через державний кордон під час 1.2], [1.4], [1.5],
здійснення прикордонного контролю з метою запобігання корупції.
[1.25], [1.26],
2. Організація несення служби прикордонними нарядами
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]
Відомчі стандарти культури прикордонного контролю
[1.2], [1.3], [1.4],
1. Загальні положення щодо відомчих стандартів культури прикордонного
[1.62], [1.78],
контролю.
[2.2] ст. 38-42,
2. Стандарти культури здійснення прикордонних формальностей.
[3.35]
1. Стандарти культури зовнішнього вигляду
2. Стандарти культури спілкування.
3. Стандарти культури перевірки документів.
4. Стандарти культури огляду транспортних засобів
5. Стандарти культури стану робочого місця.

1.2], [1.4], [1.5],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [2.2] ст.
17-27, [3.45]

30/20

4

групове

2

самостійна
робота

4

2 семестр
Дії порушників законодавства України на шляхах міжнародних сполучень,
контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Тактика дій порушників законодавства на шляхах міжнародних сполучень,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Основи психологічного спостереження за особами, які перетинають державний
кордон. Особливості поведінки осіб, які порушили або намагаються порушити
державний кордон.
Заходи безпеки під час здійснення прикордонного контролю
1. Загальні положення щодо забезпечення безпеки служби у прикордонних нарядах.
2. Заходи безпеки під час здійснення прикордонного контролю у різних пунктах
пропуску.
1. Заходи безпеки під час несення служби у різних прикордонних нарядах.
2.Особливості забезпечення безпечного несення служби у різних пунктах пропуску.

[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [1.112],
[2.4] ст. 68-79,
[3.26], [3.27],
[4.5]
[1.105], [2.1],
[2.2] ст. 53-56
[1.105], [2.1],
[2.2] ст. 53-56

самостійна
робота

11

контрольна
робота
(модульний
контроль
№1)

2

2

2

76/46

1

групове

самостійна
робота

4

6

1. Нормативно-правові документи, що регламентують загальні положення про
прикордонний контроль.
2. Контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, пунктах
контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України,
пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Загальні положення щодо прикордонного контролю.
2. Пункти пропуску через державний кордон України, пункти контролю, контрольні
пункти в‟їзду-виїзду.
3. Сили і засоби, які використовуються в охороні державного кордону на шляхах
міжнародних сполучень, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
4. Дії порушників законодавства України на шляхах міжнародних сполучень,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
5. Заходи безпеки під час здійснення прикордонного контролю.

[1.4], [1.5], [1.6]
[1.2 – 1.6],
[1.25], [1.26],
[1.36], [1.46],
[1.62], [1.75],
[1.76], [1.88],
[1.105], [1.107],
[2.2] ст. 9-27,
[2.3] ст. 9-47,
[3.4], [3.35],
[3.45]

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ЗАКОРДОННОГО ПРЯМУВАННЯ ТА ПОРЯДОК
ЇХ ОГЛЯДУ
Організація та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів у пунктах
пропуску через державний кордон України, пунктах контролю
1. Загальні положення щодо огляду транспортних засобів у пунктах пропуску,
пунктах контролю.
2. Особливості здійснення огляду транспортних засобів із застосуванням заходів
контролю першої та другої лінії у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
3.Призначення, склад, технічні параметри та можливості технічних засобів, які
застосовуються для огляду транспортних засобів.
1. Можливості технічних засобів для візуального огляду транспортних засобів та
вантажів.
2. Можливості технічних засобів для поглибленого огляду транспортних засобів та
вантажів.
3. Можливості технічних засобів для виявлення зброї, наркотичних та вибухових
речовин.

[1.3], [1.4],
[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [1.112],
[2.2] ст. 71-101,
[3.26], [3.27],
[4.5]
[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

2

групове

2

самостійна
робота

2

самостійна
робота

3

комплексне
практичне
Мц

2

6

Автомобільні транспортні засоби закордонного прямування та порядок їх
огляду
1. Класифікація і загальна будова автомобільних транспортних засобів.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у автомобільних транспортних засобах.
3. Загальний порядок огляду автомобільних транспортних засобів.
4. Особливості огляду автомобільних транспортних засобів у контрольних пунктах
в‟їзду-виїзду.
1. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у легкових автомобілях.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України в автобусах.
3. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у вантажних автомобілях.
1. Класифікація наркотичних засобів. Основні методи і способи переміщення
наркотичних засобів через державний кордон.
2. Основні методи і способи переміщення зброї через державний кордон.
3. Протидія незаконному переміщенню через державний кордон осіб.
Огляд автомобільних транспортних засобів закордонного прямування
1. Митне оформлення та спільний огляд транспортних засобів закордонного
прямування.
2. Технічні засоби митного контролю для огляду транспортних засобів закордонного
прямування.
3. Огляд автомобільних транспортних засобів закордонного прямування із
застосуванням заходів контролю першої та другої лінії.

[1.3], [1.4],
[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [1.112],
[2.2] ст. 71-101,
[3.26], [3.27],
[4.5]
[1.3], [1.4],
[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [1.112],
[2.2] ст. 71-101,
[3.26], [3.27],
[4.5]
[1.19], [3.27]

[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

4

5

групове

6

самостійна
робота

6

групове

самостійна
робота

2

4

Перевірка автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених.
1.Загальні положення щодо перевірки автомобільних транспортних засобів з метою
виявлення викрадених.
2. Ідентифікаційні ознаки автомобіля.
3. Дії уповноважених службових осіб органів (підрозділів) Держприкордонслужби у
разі виявлення викрадених транспортних засобів/
4. Порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та органів
Національної поліції України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний
кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів і паспортних документів,
які перебувають у банках даних інформаційної системи Міжнародної організації
кримінальної поліції – Інтерполу.
1. Ідентифікація АТЗ призначених для американського ринку.
2. Ознаки, що вказують на викрадення транспортних засобів
3. Види викрадень транспортних засобів.
Прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів»
1. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Огляд
транспортних засобів».
2. Особливості несення служби прикордонним нарядом «Огляд транспортних
засобів» у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
3. Дії персоналу у разі виявлення під час контролю першої лінії ознак, що можуть
свідчити про можливу протиправну діяльність у пункті пропуску з використанням
транспортних засобів.
1. Служба прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» у різних пунктах
пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їздувиїзду.
2. Дії персоналу під час виявлення в транспортному засобі предметів і матеріалів,
заборонених до переміщення через державний кордон України.

[1.4], [1.86],
[1.112], [4.5]

[1.4], [1.86],
[1.112], [4.5]

[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]
[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

6

комплексне
практичне
заняття
ПЦЗНП
(ППр)

Разом за 2 семестр
Разом за 1 курс

7

групове

самостійна
робота

8

практичне
Зв

6

Служба прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» у пунктах
пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах
в’їзду-виїзду
1. Порядок організації служби прикордонним нарядом «Огляд транспортних
засобів» під час здійснення процедур контролю першої лінії у пунктах пропуску
через державний кордон.
2. Порядок організації служби прикордонним нарядом «Огляд транспортних
засобів» під час здійснення процедур контролю другої лінії у пунктах пропуску
через державний кордон.
3. Дії прикордонного наряду у разі виявлення ознак протиправної діяльності під час
контролю першої та другої лінії.

[1.2], [1.3], [1.4],
[1.23], [1.94],
[1.105], [1.107],
[2.3] ст. 43-53,
[3.4], [3.19]

60/34
90/54

4

2

6

2 курс
3 семестр
Залізничні транспортні засоби закордонного прямування та порядок їх огляду
1. Класифікація і загальна будова залізничних транспортних засобів.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у залізничних транспортних засобах.
3. Загальний порядок огляду залізничних транспортних засобів.
1. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у пасажирських вагонах.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у вантажних вагонах.
Огляд залізничних транспортних засобів закордонного прямування
1. Зовнішній огляд залізничних транспортних засобів із застосуванням заходів
контролю першої та другої лінії.
2. Внутрішній огляд залізничних транспортних засобів із застосуванням заходів
контролю першої та другої лінії.

[1.3], [1.4],
[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [2.2],
[3.26], [3.27],
[4.5]
[2.2], [3.26],
[3.27], [4.5]
[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

9

10

групове

4

самостійна
робота

4

групове

4

самостійна
робота

2

самостійна
робота

2

Морські (річкові) судна закордонного прямування та порядок їх огляду
1. Класифікація і загальна будова морських (річкових) суден.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у морських (річкових) суднах.
3. Загальний порядок огляду морських (річкових) суден.

[1.3], [1.4],
[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [1.112],
[2.2] ст. 71-101,
[3.26], [3.27]

1. Класифікація і загальна будова морських контейнерів.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів [2.4] ст. 93-101,
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у морських контейнерах.
[3.26], [3.27]
3. Загальний порядок огляду морських контейнерів.
[1.3], [1.4],
Повітряні судна закордонного прямування та порядок їх огляду
1. Класифікація і загальна будова повітряних суден.
[1.19], [1.30],
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів [1.46], [1.67],
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у повітряних суднах.
[1.84], [1.86],
3. Загальний порядок огляду повітряних суден.
[1.109], [1.112],
[2.2] ст. 71-101,
[3.26], [3.27],
[3.29]
1. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
[2.2] ст. 71-101,
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у морських (річкових) суднах.
[3.26], [3.27],
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
[3.29]
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у повітряних суднах.
1. Організація та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів у пунктах [1.30], [1.46],
пропуску через державний кордон України, пунктах контролю
[1.67], [1.84],
2. Порядок огляду транспортних засобів закордонного прямування
[1.86], [1.109],
3. Перевірка автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених
[1.112], [2.2] ст.
4. Прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів».
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

11

контрольна
робота
(модульний
контроль
№2)

Разом за 3 семестр

3

2

групове

самостійна
робота

[1.3], [1.4],
[1.19], [1.30],
[1.46], [1.67],
[1.84], [1.86],
[1.109], [1.112],
[2.2] ст. 71-101,
[3.26], [3.27],
[3.29]

30/20

32/18

1

Транспортні засоби закордонного прямування та порядок їх огляду
1.Класифікація і загальна будова транспортних засобів закордонного прямування.
2. Місця ймовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів
заборонених до ввозу/вивозу в/з України у транспортних засобах.
3. Порядок проведення огляду транспортних засобів закордонного прямування.
5. Протидія незаконному переміщенню наркотичних речовин через державний
кордон України.
7. Порядок дій персоналу під час виявлення предметів і матеріалів заборонених до
переміщення через державний кордон України.

2

4

4 семестр
РЕЖИМ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН
УКРАЇНИ, ПУНКТАХ КОНТРОЛЮ, КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУВИЇЗДУ
Загальні положення щодо режиму у пунктах пропуску через державний кордон
України, пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Порядок встановлення режиму у пунктах пропуску через державний кордон,
пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Порядок перебування осіб, транспортних засобів, вантажів у пунктах пропуску
через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
3. Порядок контролю за додержанням встановленого режиму у пунктах пропуску
через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Порядок пропуску осіб та транспортних засобів на територію пунктів пропуску
через державний кордон України, пунктів контролю, контрольних пунктів
в’їзду-виїзду .
1. Порядок пропуску осіб на територію пунктів пропуску через державний кордон
України, пунктів контролю.
2. Порядок пропуску транспортних засобів на територію пунктів пропуску через
державний кордон України, пунктів контролю.
3. Порядок пропуску осіб та транспортних засобів на територію контрольних
пунктів в‟їзду-виїзду.
4. Хто користується правом безперешкодного перебування у пунктах пропуску через
державний кордон.

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст.
28-37, [3.45]

[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

2

групове

самостійна
робота

3

групове

самостійна
робота

4

2

2

1

Додаткові режимні правила у пунктах пропуску через державний кордон
України для різних видів сполучення
1. Режимні правила у пунктах пропуску для морського (річкового, поромного)
сполучення.
2. Режимні правила у пунктах пропуску для повітряного сполучення.
3. Режимні правила у пунктах пропуску для автомобільного (пішохідного)
сполучення.
4. Режимні правила у пунктах пропуску для залізничного сполучення. правила у
пунктах пропуску для повітряного сполучення.
5. Особливості контролю за додержанням встановленого режиму у контрольних
пунктах в‟їзду-виїзду.
Режим у пунктах пропуску через державний кордон України за різними видами
сполучення.
1. Особливості режиму у пунктах пропуску для морського (річкового, поромного) та
повітряного сполучення.
2. Особливості режиму у пунктах пропуску для автомобільного (пішохідного) та
залізничного сполучення.
3. Особливості режиму у контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Служба прикордонних нарядів «Спостереження за транспортними засобами»,
«Супровід транспортних засобів» у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Склад,
призначення,
екіпіровка,
обов‟язки
прикордонного
наряду
«Спостереження за транспортними засобами», порядок несення служби у пунктах
пропуску, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Супровід
транспортних засобів», порядок несення служби у пунктах пропуску, пунктах
контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Особливості несення служби прикордонними нарядами «Спостереження за
транспортними засобами», «Супровід транспортних засобів» у пунктах
пропуску, пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Особливості несення служби прикордонним нарядом «Спостереження за
транспортними засобами» у пунктах пропуску за різними видами сполучення.
2. . Особливості несення служби прикордонним нарядом «Супровід транспортних
засобів» у пунктах пропуску за різними видами сполучення

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст.
28-37, [3.45]

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст.
27-37, [3.45]

[1.105], [1.107],
[2.2] ст. 43-53,
[3.4], [3.19]

[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

4

групове

самостійна
робота

5

групове

4

1

4

самостійна
робота

1

самостійна
робота

1

Служба прикордонних нарядів «Контроль за режимом», «Оператор комплексу
спеціальних технічних засобів» у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Контроль за
режимом», порядок несення служби у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Оператор
комплексу спеціальних технічних засобів», порядок несення служби у пунктах
пропуску, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Особливості несення служби прикордонними нарядами «Контроль за
режимом» та «Оператор комплексу спеціальних технічних засобів» у пунктах
пропуску, пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Особливості несення служби прикордонним нарядом «Контроль за режимом» у
пунктах пропуску за різними видами сполучення.
2. Особливості здійснення контролю за додержанням режиму пункті пропуску
прикордонним нарядом «Оператор комплексу спеціальних технічних засобів» у
пунктах пропуску.
Служба прикордонних нарядів «Вартовий шлагбаума», «Вартовий біля трапа
судна»
1. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Вартовий
шлагбаума», порядок несення служби у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду для автомобільного сполучення.
2. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Вартовий біля
трапа судна» в пунктах пропуску для морського (річкового, поромного) сполучення.
Підтримання режиму прикордонним нарядом «Вартовий біля трапа судна»
1. Порядок пропуску осіб на борт іноземного судна закордонного прямування.
2. Контроль за відвідуванням громадянами України іноземного судна.

[1.105], [1.107],
[2.2] ст. 43-53,
[3.4], [3.19]

[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст.
27-37, [3.45]

[1.30], [1.46],
[1.67], [1.84],
[1.86], [1.109],
[1.112], [2.2] ст.
71-101, [3.26],
[3.27], [4.5]
Порядок несення служби прикордонними нарядами для забезпечення режиму в [1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
ППр
1. Порядок несення служби у прикордонному наряді «Вартовий шлагбаума».
[1.68], [1.88],
2. Порядок несення служби у прикордонних нарядах «Спостереження за [1.110], [2.2] ст.
27-37, [3.45]
транспортними засобами», «КР»

самостійна
робота

6

контрольна
робота
(модульний
контроль
№3)

4

2

52/40

4

1

групове

2

Порядок встановлення режиму у пунктах пропуску через державний кордон,
пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та здійснення контролю
за його додержанням.
1. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України за різними видами
сполучення.
2. Служба прикордонних нарядів «Спостереження за транспортними засобами»,
«Супровід транспортних засобів» у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду
3. Служба прикордонних нарядів «Контроль за режимом», «Оператор комплексу
спеціальних технічних засобів» у пунктах пропуску, пунктах контролю,
контрольних пунктах в‟їзду-виїзду
4. Служба прикордонних нарядів «Вартовий шлагбаума», «Вартовий біля трапа
судна».
Режим у пунктах пропуску через державний кордон України, пунктах
контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та контроль за його додержанням
1. Порядок встановлення режиму у пунктах пропуску через державний кордон,
пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2. Порядок перебування осіб, транспортних засобів, вантажів у пунктах пропуску
через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
3. Контроль за додержанням встановленого режиму в пунктах пропуску через
державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст.
27-37, [3.45]

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст.
27-37, [3.45]

ДІЇ ІНСПЕКТОРСЬКОГО СКЛАДУ В ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ
ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
Правила перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями
та особами без громадянства.
1. Правила перетинання державного кордону громадянами України.
[1.4], [1.5], [1.6],
2. Правила перетинання державного кордону України іноземцями та особами без [1.11], [1.35],
громадянства. Перевірка виконання іноземцями, особами без громадянства умов [1.39]
перетинання державного кордону у разі в‟їзду в Україну, виїзду з України та
транзитного проїзду територією України.

2

3

4

5

групове

групове

групове

групове

самостійна
робота

4

4

4

4

4

Прикордонний наряд «Перевірка документів» у пунктах пропуску, пунктах
контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонного наряду «Перевірка
документів».
2. Особливості несення служби прикордонним нарядом «Перевірка документів» у
пунктах пропуску, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Особливості закордонних поїздок громадян України, іноземців та ОБГ
1. Особливості поїздок громадян України та суміжних країн.
2. Особливості поїздок громадян України та країн ЄС (Шенгенської Угоди).
3. Особливості пропуску через державний кордон дітей.
4. Особливості оформлення громадян України, іноземців та ОБГ в контрольних
пунктах в‟їзду/виїзду (КПВВ).
Служба прикордонного наряду «Перевірка документів» у пунктах пропуску
через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Порядок організації служби прикордонним нарядом «Перевірка документів» у
пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах
в‟їзду-виїзду.
2. Відмітки, що проставляються прикордонним нарядом «Перевірка документів» у
документах осіб, які прямують через державний кордон.
Реєстрація іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у
пунктах пропуску, пунктах контролю та контрольних пунктах в’їзду виїзду.
1. Реєстрація іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у
пунктах пропуску, пунктах контролю та контрольних пунктах в‟їзду виїзду.
Особливості реєстрації біометричних даних.
2. Особливості обліку осіб, транспортних засобів та вантажів у контрольних пунктах
в‟їзду виїзду на лінії зіткнення у межах Донецької, Луганської областей та АРК
Крим.
Взаємодія посадових осіб ДПСУ з територіальними органами ДМС.
1. Порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії
з територіальними органами Державної міграційної служби України під час
звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту.
2.Загальні положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного
контролю «Гарт-1».Структура та можливості ПТК АПК «Гарт 1/П».

[1.4], [1.11],
[1.25], [1.94],
[1.95], [1.101],
[1.113], [2.1]
24т.. 5-7, [3.13.8], [3.9], [3.10]
[1.4], [1.5], [1.6],
[1.58], [1.63],
[1.94], [1.104],
[2.2] 24т.. 247297

[1.23], [1.94],
[1.105], [1.107],
[2.2] 24т.. 43-53,
[3.4], [3.19]

[1.4], [1.6],
[1.11], [1.39],
[1.58], [1.82],
[3.7], [3.22]

[1.4], [1.6],
[1.11], [1.39],
[1.58], [1.82],
[3.7], [3.22]

6

7

8

9

практичне

групове

4

2

практичне

4

самостійна
робота

2

практичне

2

Процедура внесення інформації до бази даних ПТК АПК Гарт 1/П
1.Порядок реєстрації іноземців, ОБГ в пунктах пропуску через Державний кордон
України, поза пунктами пропуску.
2. Порядок обліку громадян України та транспортних засобів в пунктах пропуску
через Державний кордон України, поза пунктами пропуску.
Порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень
уповноважених державних органів.
1.Загальні положення щодо виконання доручень уповноважених державних органів.
2. Порядок дій посадових осіб ДПСУ під час виявлення громадян України,
іноземців, ОБГ, стосовно яких надано доручення уповноважених державних органів.
Порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України у разі
виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України, поза
пунктами пропуску осіб, стосовно яких є доручення уповноважених державних
органів.
1.Дії посадових осіб Державної прикордонної служби України у разі виявлення в
пунктах пропуску через державний кордон України поза пунктами пропуску осіб,
стосовно яких є доручення уповноважених державних органів.
2. Дії посадових осіб Державної прикордонної служби України у разі виявлення в
пунктах пропуску через державний кордон України, поза пунктами пропуску осіб,
яким заборонено в„їзд в Україну.
Загальні положення про проведення співбесіди з іноземцями у пунктах
пропуску через державний кордон України.
1. Співбесіда, як основна форма протидії легального в„їзду незаконних мігрантів.
2. Порядок підготовки і проведення співбесіди з особами у пунктах пропуску.
3. Порядок використання підсистеми КДЛ під час здійснення процедур контролю ІІ
лінії.
4. Відомчі стандарти щодо культури спілкування персоналу з особами, які
перетинають державний кордон.
Дії посадових осіб Державної прикордонної служби України під час здійснення
процедур контролю ІІ лінії.
1. Порядок проведення співбесіди з іноземцями та ОБГ.
2. Документи, які складаються під час здійснення співбесіди з іноземцями та ОБГ,
порядок їх заповнення.

[1.4], [1.6],
[1.11], [1.39],
[1.58], [1.82],
[3.7], [3.22]
[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2]
25т.. 27-37,
[3.45]

[1.4], [1.49], [2.2]
25т.. 259-272,
[3.21]

[1.4], [1.49], [2.2]
25т.. 259-272,
[3.21]

[1.86],[1.112]
[4.5], [1.4],
[1.47], [1.72],
[1.74], [1.80],
[1.111], [2.2]
25т.. 213-224

10

11

групове

2

самостійна
робота

2

самостійна
робота

2

самостійна
робота

2

комплексне
практичне
заняття
ПЦЗНП
(ППр)

6

Контроль за наявністю договору обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину
ДКУ.
1.Загальні положення щодо обов‟язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2. Види і способи фальсифікацій страхових документів.
Повноваження посадових осіб щодо прийняття рішень про пропуск (не
пропуск) через державний кордон
1. Компетенція посадових осіб Державної прикордонної служби України щодо
вирішення питань, які виникають під час здійснення прикордонного контролю.
2. Порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України у разі
обмеження осіб у праві перетинання державного кордону Україну.
Новітні нормативні документи, що регламентують питання здійснення
прикордонного контролю в різних видах ППр

[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2]
26т.. 27-37,
[3.45]
[1.86],[1.112]
[4.5], [1.4],
[1.47], [1.72],
[1.74], [1.80],
[1.111], [2.2]
26т.. 213-224
[1.2], [1,4],
[1.12], [1.49],
[1.68], [1.88],
[1.110], [2.2] ст..
27-37, [3.45]
Прикордонні наряди у пунктах пропуску через державний кордон
[1.2], [1.3], [1.4],
1. Обов‟язки прикордонних нарядів, що використовуються у пунктах пропуску, [1.23], [1.94],
пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
[1.105], [1.107],
2. Порядок несення служби прикордонними нарядами у пунктах пропуску, пунктах [2.2] ст.. 43-53,
контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
[3.4], [3.19]
Служба прикордонних нарядів в ППр для автомобільного сполучення.
1. Організація та несення служби прикордонним нарядом «Перевірка документів».
Порядок дій під час виконання доручень уповноважених державних органів.
[1.4], [1.47],
2. Організація та несення служби прикордонним нарядом «Огляд транспортних [1.49], [3.21]
засобів». Порядок дій під час огляду транспортного засобу.
[1.105], [1.107],
3. Організація та несення служби прикордонними нарядами «Вартовий шлагбаума», [2.2] ст. 43-53,
«Контроль за режимом».
[3.4], [3.19]
4. Порядок дій інспекторського складу під час проведення співбесіди з іноземцями
та особами без громадянства.

14

контрольна
робота
(модульний
контроль
№4)

Екзамен
Разом за 4 семестр
Разом за 2 курс

5

2

6
90/64
120/84

46/30

1

групове

[1.4], [1.5], [1.6],
Дії інспекторського складу в ході здійснення прикордонного контролю.
1. Доручення уповноважених державних органів.
[1.11], [1.35],
2. Реєстрація іноземців та їх паспортних документів у пунктах пропуску через [1.39], [1.47],
державний кордон.
[1.72], [1.74],
3. Співбесіда з особами у пунктах пропуску через державний кордон України.
[1.80], [1.89],
[1.111], [2.2] ст..
213-236, [3.21]

2

2

групове

2

3

практичне

6

4

групове

2

3 курс
5 семестр
ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ПРИКОРДОННОГО
КОНТРОЛЮ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДРОБКИ
ДОКУМЕНТІВ
Організація та здійснення перевірки документів громадян України, іноземців
та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон.
1. Загальні положення щодо організації перевірки документів.
2. Особливості здійснення стандартної, поглибленої перевірки та експертних
досліджень документів.
3. Інформаційно-довідкове забезпечення перевірки документів у Державній
прикордонній службі України.
Виготовлення захищених документів, їх категорії та види захисту
1. Види захисту та категорії документів на право перетинання державного кордону.
2. Складові частини документа, послідовність його компонування. Бланк та
реквізити.
3. Матеріали, що використовуються під час виготовлення паспортних документів.
Забезпечення захисту паспортних документів
1. Технологічний захист документів.
2. Поліграфічний захист документів.
3. Фізико-хімічний захист документів.
4. Захист персоналізації документів.
Міжнародні стандарти до машинозчитуваних проїзних документів
1. Міжнародні стандарти до машинозчитуваних проїзних документів.
2. Загальне компонування машинозчитуваних паспортів.
3. Особливості розрахунку контрольних цифр у машинозчитуваній зоні.

1.4], [1.11],
[1.25], [1.94],
[1.95], [1.101],
[1.113], [2.1] ст.
5-7, [3.1-3.8],
[3.9], [3.10]
[1.94], [1.95],
[1.101], [1.113],
[2.1] ст. 5-20,
[3.1-3.8], [3.9],
[3.10]
[1.94], [1.95],
[1.101], [1.113],
[2.1] ст. 47-54,
[3.1-3.8], [3.9],
[3.10]
[1.94], [1.95],
[1.101], [1.113],
[2.1] ст. 87-107,
[3.1-3.8]

5

6

практичне

практичне

самостійна
робота

7

6

4

6

практичне

6

самостійна
робота

6

самостійна
робота

4

Практична робота зі зразками паспортних та інших документів, що
перевіряються в пунктах пропуску при перетинанні державного кордону
1. Дослідження захисних елементів паспортних документів.
2. Практика у розробці технічного опису паспортних документів.
Технології підробки документів, їх види та сучасні тенденції
1. Способи підробки документів. Основні дефініції у сфері фальсифікації
документів.
2. Особливості повної підробка документів та її ознаки.
3. Особливості часткової підробки документів та її ознаки.
4. Способи використання недійсних документів при перетинанні державного
кордону.
Забезпечення сучасного захисту та технології фальсифікації паспортних
документів.
1. Елементи сучасного захисту у біометричних паспортних документах.
2. Аналіз фальсифікацій, виявлених на кордонах України та Європейського Союзу.
Проведення ідентифікації особи в процесі перевірки документів на право
перетинання державного кордону
1. Загальні та приватні ідентифікаційні ознаки зовнішності людини.
2. Практичне тренування з проведення фотопортретної ідентифікації.
Ідентифікація особи за національними ознаками
1. Особливості проведення ідентифікації представників різної расової належності.
2. Ідентифікація особи на другій лінії контролю.
Новітні нормативно-правові документи, що регламентують правила
перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями та ОБГ.
1. НПД, що регламентують перетинання кордону громадянами України.
1. НПД, що регламентують перетинання кордону іноземцями та ОБГ.

[1.94], [1.95],
[1.101], [1.113],
[3.1-3.8], [3.9],
[3.10]
[1.94], [1.95],
[1.101], [1.113],
[2.1] ст. 194-216,
[3.1-3.8], [3.9],
[3.10]
[1.94], [1.95],
[1.101], [1.113],
[2.1] ст. 194-216,
[3.1-3.8], [3.9],
[3.10]
[2.1] ст. 221-236,
[3.11], [4.3]
[2.1] ст. 221-236,
[3.11], [4.3]
[1.4], [1.5], [1.6],
[1.58], [1.63],
[1.94], [1.104]

8

контрольна
робота
(модульний
контроль
№5)

6

2

38/18

1

2

3

4

групове

групове

2

2

самостійна
робота

4

семінар

2

самостійна
робота

4

групове

2

Перевірка документів як складова прикордонного контролю. Забезпечення
захисту та технології підробки документів
1. Організація і здійснення перевірки документів в пунктах пропуску через
державний кордон.
2. Забезпечення захисту паспортних документів. Міжнародні стандарти до захисту.
3. Технології підробки документів, їх види та сучасні тенденції.
4. Ідентифікація особи в процесі перевірки документів на право перетинання
державного кордону.

[1.11], [1.25],
[1.31], [1.32],
[1.37], [1.40],
[1.41-1.45], [1.501.57], [1.59],
[1.66], [1.94],
[1.101], [1.113],
[2.2] ст. 247-313
[3.1-3.8], [3.9],
[3.10]

ОСНОВИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ В ДЕРЖАВНІЙ
ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
Правові засади аналізу ризиків в ДПСУ
1.1]; [1.2]; [1.3]
1. Концепція інтегрованого управління кордонами та План заходів КМУ щодо її
[1.4]; [1.5]; [1.6];
реалізації.
[1.133]
2. Сутність і зміст аналізу ризиків в ДПСУ.
3. Цілі, види та рівні проведення аналізу ризиків.
Аналіз ризиків, як аналітичний процес
[1.122]; [1.123];
1. Аналітичний процес.
[1.131]; [1.132] ;
2. Етапи проведення аналізу ризиків в ДПСУ.
[2.6], [2.7]
3. Спільний аналіз ризиків.
Оцінка загрози
[1.122]; [1.123];
1. Послідовність аналізу та оцінки загрози
[2.8], [2.9]
2. Визначення рівня загрози
[1.1]; [1.2]; [1.3]
Теоретичні основи аналізу ризиків в ДПСУ
1. Концепція інтегрованого управління кордонами.
[1.4]; [1.122];
2. Правові засади аналізу ризиків в ДПСУ.
[1.123]; [1.133];
3. Аналіз ризиків, як аналітичний процес.
[2.6];[2.7]
Оцінка уразливості
[1.122]; [1.123];
1. Послідовність аналізу та оцінки уразливості
[2.8], [2.9]
2. Визначення рівня уразливості
Основи профілювання ризиків
[1.3]; [1.122];
1. Методологічні основи профілювання ризиків
[1.124]; [2.7];
2. Розробка профілів ризику.
[2.8]; [2.9]
3. Застосування профілів ризику та їх моніторинг.

самостійна
робота

5

групове
самостійна
робота

4

2

4

6

семінар

4

7

практичне

2

8

практичне

2

самостійна
робота

7

4

38/22

1

групове

2

Оцінка впливу загрози
1. Послідовність аналізу та оцінки впливу загрози.
2. Визначення рівня збитку від наслідків впливу загрози.
Індикатори ризику
1. Класифікація індикаторів ризику.
2. Індикатори ризику щодо осіб, транспортних засобів та документів.
Оцінка рівнів ризику
1. Якісний опис рівнів ризику(критерії оцінки рівнів ризику)
2. Практика відпрацювання матриці та реєстру ризиків.
Профілювання ризиків в ДПСУ
1. Особливості профілювання ризиків в ООДК.
2. Порядок застосування профілів ризиків в пунктах пропуску через ДК.
3. Індикатори ризиків.
Практика у визначенні та класифікації індикаторів ризику
1. Ідентифікація індикаторів ризику.
2. Класифікація індикаторів ризику.
Інформаційне повідомлення
1. Інформаційне повідомлення. Призначення та порядок відпрацювання.
2. Відпрацювання інформаційного повідомлення.
Розробка продуктів аналізу ризиків
1. Вимоги щодо розробки аналітичних документів.
2. Структура та зміст аналітичних документів.
3. Презентація продуктів аналізу ризиків.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОПУСКУ ОСІБ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА
ВАНТАЖІВ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ, ПУНКТАХ КОНТРОЛЮ ТА
КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В'ЇЗДУ ВИЇЗДУ
Технологічні схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних
засобів та вантажів
1. Нормативно – правові документи щодо здійснення пропуску осіб, транспортних
засобів та вантажів у пунктах пропуску (пунктах контролю).
2. Загальні вимоги щодо опрацювання технологічних схем пропуску.

[1.122]; [1.123];
[2.8], [2.9]
[1.3]; [1.122];
[1.124]; [2.7];
[2.8]; [2.9]
[3.50]; [3.51]
[1.122]; [1.123];
[2.8], [2.9]
[1.3]; [1.122];
[1.124]; [2.7];
[2.8]; [2.9]
[3.50]; [3.51]
[1.3]; [1.122];
[1.124]; [2.7];
[2.8]; [2.9]
[1.3]; [1.122];
[1.124]; [2.7];
[2.8]; [2.9]

[1.122]; [2.6];
[2.7]

[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.12-3.15]

2

3

групове

групове

Разом за 5 семестр

2

2

Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для морського
(річкового) сполучення
1.Загальні положення щодо технології прикордонного контролю у пунктах
пропуску для морського (річкового) сполучення.
2.Технологія прикордонного контролю морських (річкових) суден закордонного
прямування.
Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для залізничного
сполучення
1. Загальні положення щодо технології прикордонного контролю у пунктах
пропуску для залізничного сполучення.
2. Технологія прикордонного контролю потягів закордонного прямування.
3. Пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів у КПВВ для залізничного
сполучення.

[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.14]
[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.12]

90/58

6 семестр

4

самостійна
робота

4

групове

2

Порядок пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску [1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
для залізничного сполучення
1. Технологія прикордонного контролю пасажирських потягів.
[1.71], [1.83],
2. Технологія прикордонного контролю вантажних потягів.
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.12]
Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного
(пішохідного) сполучення
[1.4], [1.26],
1. Загальні положення щодо технології прикордонного контролю у пунктах [1.46], [1.67],
пропуску для автомобільного сполучення.
[1.71], [1.83],
2.Технологія прикордонного контролю автотранспорту закордонного прямування.
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.15]

5

практичне
А

6

6

групове

2

7

групове

2

самостійна
робота

8

групове

6

2

Порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та
вантажів у пунктах пропуску для повітряного сполучення
1. Загальні положення щодо технології прикордонного контролю у пунктах
пропуску для повітряного сполучення.
2. Технологія прикордонного контролю літаків на приліт.
3. Технологія прикордонного контролю літаків на відліт.
4. Вирішення ситуаційних завдань, щодо пропуску осіб, транспортних засобів та
вантажів у пунктах пропуску для повітряного сполучення.
Технологія прикордонного контролю через державний кордон осіб,
транспортних засобів та вантажів поза пунктами пропуску та у контрольних
пунктах в'їзду виїзду.
1. Порядок здійснення прикордонного контролю поза пунктами пропуску через
державний кордон.
2. Порядок організації контролю у контрольних пунктах в'їзду виїзду.
Спільний прикордонний контроль з представниками прикордонної охорони
суміжних держав. Пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів в місцевих
пунктах пропуску.
1. Порядок здійснення спільного прикордонного контролю осіб, транспортних
засобів та вантажів, які прямують через державний кордон.
2. Угоди України щодо пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів з
суміжними країнами в місцевих пунктах пропуску.
3. Порядок пропуску осіб, транспортних засобів в місцевих пунктах пропуску.
Угоди України щодо пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів з
суміжними країнами в місцевих пунктах пропуску.

[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.13]
[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.15]

[1.4], [1.25], [2.4]
ст. 187-201

[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.12]

Служба прикордонного наряду «Старший прикордонних нарядів у пункті
пропуску»
1. Склад, призначення, екіпіровка прикордонного наряду «Старший прикордонних [1.105], [1.107],
нарядів у пункті пропуску».
[2.2] ст. 43-53,
2. Обов‟язки та права прикордонного наряду «Старший прикордонних нарядів у [3.4], [3.19]
пункті пропуску».
3. Обов‟язки та права прикордонних нарядів у пункті пропуску.

самостійна
робота

9

контрольна
робота
(модульний
контроль
№6)

8

6

2

54/40

1

групове

2

Служба прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон,
пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
1. Склад, призначення, екіпіровка, обов‟язки прикордонних нарядів у пунктах
пропуску через державний кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їздувиїзду.
2. Несення служби прикордонними нарядами у пунктах пропуску через державний
кордон, пунктах контролю, контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
Технологічні схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних
засобів та вантажів, особливості здійснення прикордонного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон України
1. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для морського
(річкового) сполучення.
2. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуск для залізничного
сполучення.
3. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного
сполучення.
4. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для повітряного
сполучення.
5. Здійснення спільного прикордонного контролю з представниками
прикордонної охорони суміжних держав.
6. Пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів в місцевих пунктах пропуску.
7.Прикордонний контроль глав держав та членів делегацій, працівників
дипломатичних представництв та консульських установ і членів їх сімей, пілотів та
інших членів екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти,
членів екіпажів морських суден.
ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ДО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ В ПУНКТАХ
ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через державний
кордон України
1. Поточна підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску.
2. Підготовка зміни прикордонних нарядів до несення служби в пунктах пропуску.

[1.2], [1.3], [1.4],
[1.23], [1.94],
[1.105], [1.107],
[2.2] ст. 43-53,
[3.4], [3.19]

[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.13]

[1.1],[1.2],[1.3,
[1.35], [1.37],
[2.2],[2.3].

2

групове

4

самостійна
робота

4

3

практичне

4

4

рольова гра

6

5

6

групове

групове

4

2

Рольові ігри при проведенні поточної та безпосередньої підготовки
1. Методика організації та проведення рольової гри під час поточної підготовки
персоналу.
2. Методика організації та проведення рольових ігор під час безпосередньої
підготовки зміни прикордонних нарядів до несення служби у пунктах пропуску.
Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через державний
кордон України
1. Вимоги методичних рекомендацій АДПСУ щодо організації та проведення
рольових ігор з персоналом підрозділів охорони ДКУ.
2. Положення наказу АДПСУ з організації підготовки персоналу у 2020 році.

[2.2] ст. 57-59

[1.86],[1.112]
[4.5],
[1.4],
[1.47],
[1.72],
[1.74],
[1.80],
[1.111], [2.2] ст.
213-224
Підготовка керівника до проведення рольових ігор з персоналом відділів [1.1], [1.2], [1.3],
прикордонної служби, який залучається до несення служби в пунктах пропуску [1.30],[1.41].[2.2]
, [2.3]. [3.19].
через державний кордон України
1. Підготовка керівника рольової гри до проведення рольових ігор з персоналом
відділів прикордонної служби під час поточної підготовки.
2. Підготовка керівника рольової гри до проведення рольових ігор під час
безпосередньої підготовки зміни прикордонних нарядів до несення служби.
Проведення рольових ігор з персоналом відділів прикордонної служби, який [1.1], [1.2], [1.3],
залучається до несення служби в пунктах пропуску через державний кордон [1.35],[1.37].[2.2]
, [2.3]. [3.19].
України
1. Проведення рольової гри з персоналом, який залучається до несення служби в
пунктах пропуску через державний кордон України.
2. Проведення рольової гри під час безпосередньої підготовки зміни прикордонних
нарядів до несення служби.
[1.4],
[1.105],
Взаємодія та співпраця з питань здійснення прикордонного контролю
1. Загальні положення щодо організації та підтримання взаємодії.
[1.107],
[3.30],
2. Робота СПНППр щодо координації дій контрольних органів і служб в ППр.
[3.31],
[3.32],
3. Порядок підтримання взаємодії з контрольними органами суміжних держав.
[3.45]
Організація контролю за несенням служби прикордонних нарядів в пунктах [1.86],[1.112]
[4.5],
[1.4],
пропуску
1.Види та способи здійснення перевірок несення служби.
[1.47],
[1.72],
2.Планування перевірок та аналіз результатів.
[1.74],
[1.80],
3.Особливості контролю за несенням служби в ППр, ПК, КПВВ
[1.111], [2.2] ст.
213-224

7

самостійна
робота

4

практичне

4

8

практичне

9

комплексне
практичне
заняття
ПЦЗНП
(ППр,КПВВ)

6

6

Контроль якості прикордонного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон України
1. Вимоги відомчих стандартів культури прикордонного контролю щодо
спілкування з громадянами, які перетинають державний кордон в пунктах пропуску.
2. Вимоги Порадника персоналу ДПСУ час спілкування з подорожуючими.
Контроль якості прикордонного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон України
1. Проведення контролю якості культури прикордонного контролю у пунктах
пропуску через державний кордон.
2. Проведення моніторингу громадської думки щодо культури прикордонного
контролю у пунктах пропуску через державний кордон.
Прикордонний контроль у пунктах пропуску для автомобільного сполучення
1. Підготовка зміни прикордонних нарядів до несення служби в пунктах пропуску
для автомобільного сполучення.
2. Проведення інструктажу зміни прикордонних нарядів до несення служби в
пунктах пропуску для автомобільного сполучення.
3. Постановка наказу на здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску
для автомобільного сполучення.
Порядок оформлення осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах
пропуску через державний кордон (КПВВ)
1.Порядок підготовки ЗПН до несення служби.
2. Порядок пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів по «зеленому» та
«червоному» коридорах в пунктах пропуску для автомобільного сполучення.
3. Вирішення ситуаційних завдань щодо пропуску осіб, транспортних засобів та
вантажів через державний кордон України.
4. Порядок дій зміни прикордонних нарядів у разі зміни обстановки.

[1.3],[1.39],[1.48]
, [1.55].[3.10],
[3.16].

[1.3],[1.39],[1.48]
, [1.55].[3.10],
[3.16].
[1.2],[1.3],[1.16],
[1.17], [1.19],
[1.24],[1.28],
[1.29], [1.30],
[1.31], [1.37],
[2.2], [2.3],
[3.5],[3.6],[3.7]
[1.4], [1.26],
[1.46], [1.67],
[1.71], [1.83],
[1.84], [1.110],
[2.2] ст. 102-127,
[3.12-3.15]

10

самостійна
робота

6

контрольна
робота
(модульний
контроль
№7)

2

ЗОЦ
Разом за 6 семестр
Разом за 3 курс

Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через державний
кордон України
1. Методика організації та проведення рольових ігор під час безпосередньої
підготовки зміни прикордонних нарядів до несення служби у пунктах пропуску.
2. Підготовка керівника рольової гри до проведення рольових ігор під час
безпосередньої підготовки зміни прикордонних нарядів до несення служби.
3. Вимоги відомчих стандартів культури прикордонного контролю щодо
спілкування з громадянами, які перетинають державний кордон в пунктах пропуску.
4. Організація контролю за несенням служби прикордонних нарядів в пунктах
пропуску.
Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через державний
кордон України
1. Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через державний
кордон України.
2. Основні нормативно-правові документи, що регламентують організацію та
здійснення прикордонного контролю.

[1.3],[1.39],[1.48],
[1.55].[3.10],
[3.16].

[1.3],[1.39],[1.48],
[1.55].[3.10],
[3.16].

4
90/56
180/114

4 курс
7 семестр
9

63/44

1

2

групове

групове

УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННИМ КОНТРОЛЕМ НА ДІЛЯНЦІ
ВІДДІЛЕННЯ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ У
ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ

2

Відділи прикордонної служби України типу «А», «Б»:
1. Місце, роль, задачі та організаційна структура відділу прикордонної служби
типу «А».
2. Особливості виконання завдань відділенням інспекторів прикордонної
служби типу «А» на ділянці відповідальності впс.

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

2

Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо
управління службою та здійснення прикордонного контролю:
1. Порядок прийняття рішення на здійснення прикордонного контролю.
2. Здійснення планування охорони державного кордону з питань прикордонного
контролю на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби.

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

3

групове

самостійна
робота

2

2

4

практичне

6

5

практичне

6

самостійна
робота

2

6

практичне

4

7

групове

2

Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо оцінки
обстановки:
1. Усвідомлення завдання начальником відділення ІПС.
2. Оцінка обстановки та формулювання висновків з оцінки обстановки.
Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо оцінки
обстановки:
1. Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби з усвідомлення
завдання старшого начальника.
2. Оцінка сил та засобів відділення ІПС, інженерного облаштування ППр, стану
режимних заходів та протидії загрозам без пекової складової.
Прийняття рішення на здійснення прикордонного контролю начальником
відділення інспекторів прикордонної служби:

[1.3], [1.37].
[2.1],[2.2].
[3.5],[3.6],[3.7].
[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
1. Визначення напрямку зосередження основних зусиль.
[3.31], [3.32],
2. Визначення завдань прикордонним нарядам.
3. Визначення порядку дій в разі загострення обстановки та основних питань [3.45]
контролю за службою прикордонних нарядів, взаємодії та забезпечення служби.
Планування охорони державного кордону. Складання плану охорони кордону
[1.4], [1.105],
та інших плануючих документів:
[1.107], [3.30],
1. Складання плану охорони державного кордону.
[3.31], [3.32],
2. Складання звітних документів по результатам служби зміни прикордонних
[3.45]
нарядів в пункті пропуску.
Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо
прийняття окремих рішень:
1. Накази та розпорядження Адміністрації ДПСУ щодо ведення службової
документації на відділеннях ІПС типу «А» та «Б».
2. Порядок ведення та заповнення документації СПНППр.
Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо
[1.3],[1.37],1.43].
прийняття окремих рішень у разі змін в обстановці:
1. Робота начальника віпс шодо оцінки обстановки при прийнятті окремого [2.2]. [3.5], [3.6],
рішення.
[3.7].
2. Прийняття окремих рішень начальника віпс у разі зміни обстановки.
Порядок та методика проведення Єдиного Організаційного Дня (ЄОД) на віпс: [1.4], [1.105],
1. Планування заходів для проведення ЄОД у віпс типу «А».
[1.107], [3.30],
2. Організація проведення ЄОД та контроль проведення заходів.
[3.31], [3.32],
3. Порядок проведення службової наради начальником відділення ІПС типу «А».
[3.45]

8

групове

самостійна
робота

9

групове

самостійна
робота

10

групове

2

2

2

4

2

Взаємодія та співпраця з питань здійснення прикордонного контролю на рівні
віпс:
1. Особливості організації і підтримання начальником віпс (впс) взаємодії з
контрольними органами суміжних держав.
2. Особливості організації і підтримання взаємодії начальником віпс (впс) з
органами місцевого самоврядування
Організація та здійснення оглядової роботи в пунктах пропуску через
державний кордон України:
1. Вимоги наказів та розпоряджень АДПСУ щодо облаштування місць проведення
огляду ТЗ в ППр.
2.Порядок складання довідки та актів поглибленого (спільного) огляду
транспортного засобу в ППр за результатами оглядової роботи.
Організація та здійснення оглядової роботи в пунктах пропуску через
державний кордон України:
1.Загальні вимоги щодо організації оглядової роботи.
2. Порядок здійснення контролю першої лінії та другої лінії під час огляду
транспортних засобів та вантажів.
3. Дії персоналу під час виявлення предметів та матеріалів, прихованих від
прикордонно-митного контролю.
Організація та здійснення паспортної роботи в пунктах пропуску через
державний кордон України:
1. Вимоги нормативно-правових документів України з питань отримання
паспортних документів для закордонних поїздок та візових етикеток.
2. Вимоги стандартизації ІКАО зразків паспортних та інших документів для
громадян України для закордонних поїздок та їх транспортних засобів.
Організація та здійснення паспортної роботи в пунктах пропуску через
державний кордон України:
1. Загальні вимоги щодо організації перевірки документів в ППр.
2. Порядок здійснення стандартної перевірки документів.
3. Порядок здійснення поглибленої перевірки документів та облік її результатів.

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]
[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

самостійна
робота

Разом за 7 семестр

5

[1.2],[1.3],[1.16],
[1.17],[1.19],[1.24]
, [1.27], [1.28],
[1.29],
[1.30],[1.31],[
1.34], [1.37], [2.2],
[3.3].

45/30

11

групове

2

12

практичне

2

13

групове

2

самостійна
робота

Організація та здійснення оглядової та паспортної роботи в пунктах пропуску
через державний кордон України:
1. Вимоги нормативно-правових та відомчих документів щодо організації оглядової
роботи.
2. Вимоги нормативно-правових та відомчих документів щодо організації
паспортної роботи.

4

8 семестр
Методика постановки завдань прикордонним нарядам та віддання наказу на
охорону ДКУ:
1.Основні положення щодо порядку постановки завдань прикордонним нарядам в
ППр.
2. Структура та порядок віддання наказу на здійснення прикордонного контролю
ЗПН
3. Особливості (варіанти) віддання наказу в ППр різних видів сполучення.
Проведення інструктажу та віддання наказу на охорону державного кордону:
1. Методика проведення інструктажу та віддання наказу під час безпосередньої
підготовки.
2. Проведення інструктажу зі складом зміни прикордонних нарядів.
3. Віддання наказу зміні прикордонних нарядів на охорону державного кордону.
Прикордонно - представницька робота. Реадмісія осіб:
1. Структура прикордонно - представницького апарату ДПСУ.
2. Обов‟язки Прикордонних Уповноважених, Помічників ПУ та довірених осіб в
ППр.
3. Умови та процедура реадмісії осіб. Підготовка та порядок проведення реадмісії
осіб в ППр.
4. Організація проведення реадмісії осіб в ході здійснення ПК в ППр.
Керівництво службою зміни прикордонних нарядів під час здійснення ПК:
1.Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо управління
службою та здійснення прикордонного контролю ЗПН.
2. Порядок постановки завдань ЗПН в ППр, організація контролю та всебічного
забезпечення.

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

[1.1],[1.2],[1.3],
[1.35],[1.37].
[2.2],[2.3].

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

14

15

рольова гра

контрольна
робота
(модульний
контроль №8)

10

6

2

51/30

1

групове

2

Прикордонний контроль у пунктах пропуску для автомобільного сполучення
1. Підготовка зміни прикордонних нарядів до несення служби в пунктах пропуску
[1.105], [1.107],
для автомобільного сполучення.
[3.30], [3.31],
2. Керівництво службою зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску.
[3.32], [3.45]
3. Підведення підсумків несення служби зміною прикордонних нарядів в пункті
пропуску.
Управління службою в пунктах пропуску на ділянці відділення інспекторів
прикордонної служби в повсякденних умовах:
1. Робота начальника відділення інспекторів прикордонної служби щодо управління
службою та здійснення прикордонного контролю.
2. Взаємодія та співпраця з питань здійснення прикордонного контролю.
3. Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через державний
кордон України.
4. Відомчі стандарти культури прикордонного контролю у пунктах пропуску
через державний кордон України.
5.Основи застосування системи аналізу і оцінки ризиків під час пропуску осіб,
транспортних засобів та вантажів, які прямують через державний кордон.

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ КОНФЛІКТНИХ
ТА НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ, У РАЗІ УСКЛАДНЕННЯ ВІЙСЬКОВОПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ
Проведення антитерористичних заходів в пунктах пропуску:
1. Поняття тероризму, порядок виявлення імовірного терориста в ході здійснення
прикордонного контролю.
2. Робота посадових осіб відділів прикордонної служби під час організації та [1.105], [1.107],
здійснення заходів щодо виявлення і припинення правопорушень, пов‟язаних з [3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]
тероризмом.
3.Проведення органами охорони державного кордону антитерористичних
заходів в пунктах пропуску.

2

самостійна
робота

2

групове

2

самостійна
робота

2

3

групове

2

4

групове

2

Дії посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби щодо
виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з тероризмом:
1. Робота посадових осіб відділів прикордонної служби щодо застосування аналізу
та оцінки ризиків.
2.Робота посадових осіб відділів прикордонної служби під час організації та
здійснення заходів щодо виявлення і припинення правопорушень, пов‟язаних з
тероризмом.
3. Застосування профілів ризику щодо протидії терористичній діяльності.
Робота посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби під час
організації та здійснення заходів щодо виявлення і припинення
правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми:
1. Основні форми торгівлі людьми.
2. Організація заходів з протидії злочинам, пов‟язаним з торгівлею людьми.
3. Порядок дій посадових осіб у разі виявлення ознак можливої причетності осіб
до протиправної діяльності або жертв торгівлі людьми та у разі виявлення ознак
торгівлі людьми.
Дії посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби щодо
виявлення і припинення правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми:
1. Порядок дій посадових осіб у разі виявлення ознак можливої причетності осіб до
протиправної діяльності або жертв торгівлі людьми та у разі виявлення ознак
торгівлі людьми.
2. Організація заходів з протидії злочинам, пов‟язаним з торгівлею людьми.
Особливості
організації
спрощеного
прикордонного
контролю.
Прикордонний контроль поза пунктами пропуску:
1. Особливості організації спрощення прикордонного контролю. Інновації у
здійсненні прикордонного контролю.
2. Прикордонний контроль поза пунктами пропуску.
3. Здійснення спільного прикордонного контролю.
Загальні положення щодо посиленого прикордонного контролю в пунктах
пропуску через державний кордон:
1. Посилений прикордонний контроль.
2. Загальні положення щодо ведення спеціальних заходів по пошуку
правопорушників у пунктах пропуску.

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

[1.105], [1.107],
[3.30], [3.31],
[3.32], [3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107]

самостійна
робота

4

5

групове

2

6

комплексне
практичне
заняття
ПЦЗНП

6

самостійна
робота

4

практичне
заняття
ПЦЗНП

6

7

Дії посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби щодо
організації посиленого прикордонного контролю та ведення спеціальних
заходів по пошуку правопорушників у пунктах пропуску через державний
кордон:
1. Заходи, що проводяться під час посиленого прикордонного контролю.
2. Ведення спеціальних заходів по пошуку правопорушників у пунктах пропуску
через державний кордон.
Дії відділення інспекторів прикордонної служби щодо локалізації конфліктних
та нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон:
1. Загальні положення щодо конфліктів, причин та умов виникнення конфліктних
ситуацій.
2. Загальні положення щодо нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через
державний кордон.
3. Робота посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби щодо
локалізації конфліктних та нестандартних ситуацій.
Дії елементів службового порядку під час локалізації конфліктних ситуацій у
пунктах пропуску через державний кордон:
1.Дії елементів службового порядку під час локалізації конфліктних ситуацій у
пунктах пропуску через державний кордон.
2.Дії персоналу під час виникнення нестандартних ситуацій.
Дії зміни прикордонних нарядів щодо пропуску осіб та транспортних засобів в
контрольних пунктах в’їзду-виїзду:
1. Порядок здійснення контрольних операцій в межах дорожніх коридорів.
2. Порядок здійснення контрольних операції в КПВВ на адміністративній межі з
тимчасово окупованою територією України.
3. Порядок пропуску громадян України, іноземних громадян та ОБГ на тимчасово
окуповану (неконтрольовану) територію (з неї).
Управління службою прикордонних нарядів під час пропуску осіб,
транспортних засобів та вантажів у контрольних пунктах в’їзду-виїзду:
1.Підготовка персоналу до несення служби у контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
2.Керівництво службою прикордонних нарядів у контрольних пунктах в‟їздувиїзду.
3.Здійснення контрольних операцій у контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.
4.Дії персоналу у разі збройного нападу на контрольний пункт в‟їзду-виїзду.

[1.4], [1.105],
[1.107]

[1.4], [1.115]

[1.4], [1.115]

[1.110], [1.111]

[1.110], [1.111]

самостійна
робота

8

рольова гра
ПЦЗНП

9

контрольна
робота
(модульний
контроль
№9)

Екзамен
Разом за 8 семестр
Разом за 4 курс

9

6

2

6
75/50
120/80

Особливості організації прикордонного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон:
1. Склад, призначення, екіпіровка та порядок несення служби зміни прикордонних
нарядів.
2. Керівництво службою зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску.
3. Порядок здійснення аналізу і оцінки ризиків у пунктах пропуску для залізничного
та автомобільного сполучення.
4. Дії персоналу щодо ведення спеціальних заходів по пошуку правопорушників,
локалізації конфліктних та нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через
державний кордон.
Управління службою прикордонних нарядів на ділянці відділення інспекторів
прикордонної служби у різних умовах обстановки:
1. Проведення безпосередньої підготовки зміни прикордонних нарядів до несення
служби в пунктах пропуску, постановка наказу на здійснення прикордонного
контролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення.
2. Керівництво службою зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску у разі
виникнення конфліктних та нестандартних ситуацій.
3. Ведення спеціальних заходів по пошуку правопорушників в пунктах пропуску
для автомобільного сполучення.
Особливості управління прикордонним контролем під час проведення
спеціальних заходів, локалізації конфліктних та нестандартних ситуацій, у разі
ускладнення обстановки:
1. Загальні положення щодо посиленого прикордонного контролю в пунктах
пропуску на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби.
2. Проведення спеціальних заходів по пошуку правопорушників у пунктах
пропуску.
3. Загальні положення та порядок дій щодо локалізації конфліктних та
нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон.
4. Управління службою прикордонних нарядів та порядок здійснення контрольних
операцій в контрольних пунктах в‟їзду-виїзду.

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107], [2.2] ст.
57-59, [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

[1.4], [1.105],
[1.107], [3.30],
[3.31], [3.32],
[3.45]

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Нормативно-правові акти

1.1. Конституція України;
1.2. Закон України «Про державний кордон України»;
1.3. Закон України «Про Державну прикордонну службу України»;
1.4. Закон України «Про прикордонний контроль»;
1.5. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»;
1.6. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
1.7. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
1.8. Закон України «Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських
перевезень»;
1.9. Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на
території України»;
1.10. Закон України «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав»;
1.11. Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей»;
1.12. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
1.13. Закон України «Про боротьбу з тероризмом»;
1.14. Закон України «Про захист персональних даних»;
1.15. Закон України «Про громадянство»;
1.16. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів»;
1.17. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
1.18. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними»;
1.19. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України»;
1.20. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;
1.21. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;
1.22. Чиказька конвенція ІСАО (1944 року)doc. 9303(прийнята у 193 країнах світу);

1.23. Повітряний кодекс України;
1.24. Кодекс торговельного мореплавства України;
1.25. Кодекс України про адміністративні правопорушення;
1.26. Кримінальний кодекс України;
1.27. Кримінальний процесуальний кодекс України;
1.28. Митний кодекс України;
1.29. Указ Президента України від 15.06.2001 р. № 435/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації права людини
на свободу пересування і вільний вибір місця проживання»;
1.30. Указ Президента України від 12.05.15 року № 264/2015 «Про дипломатичний та службовий паспорти
України».
1.31. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.1999 р. № 48 «Про затвердження Порядку здійснення
координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на
державному кордоні»;
1.32. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання
державного кордону громадянами України»;
1.33. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 86 «Деякі питання перетинання державного
кордону України»;
1.34. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. № 118 «Про запровадження Правил оформлення віз
для в‟їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію»;
1.35. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 150 «Про затвердження Порядку продовження
строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства
на території України»;
1.36. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 р. № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного
опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»;
1.37. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 «Про затвердження Порядку
оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного
опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983» (зі змінами);
1.38. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 280 «Про затвердження Порядку надання
Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які
перетинають державний кордон»;

1.39. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 320 «Про затвердження Порядку переміщення
товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час
контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні»;
1.40. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 367 «Про затвердження Порядку в‟їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»;
1.41. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 435 «Про затвердження переліку пунктів
пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України»;
1.42. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон
осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними»;
1.43. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1996 р. № 529 «Про затвердження Правил плавання і
перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів»;
1.44. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.11 року №567 «Про затвердження Правил оформлення віз
для в‟їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію»;
1.45. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. № 598 «Про затвердження Порядку забезпечення
підтримки з боку України міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки та навчань»;
1.46. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013р. № 684 «Деякі питання набору для навчання
іноземців та осіб без громадянства»;
1.47. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.15 року №722 «Про внесення змін до Порядку в‟їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».
1.48. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. № 751 «Про затвердження Положення про пункти
пропуску через державний кордон та пункти контролю»;
1.49. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
1.50. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 798 «ПОРЯДОК реєстрації паспортних
документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон»;
1.51. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011р. № 811 «Про затвердження Порядку забезпечення
надання перевізникам, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, та органам охорони державного кордону
інформації про документи, необхідні пасажирам для в'їзду в Україну та до іноземних держав»;

1.52. Постановою КМУ від 17.07.19 року № 815 «Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій,
затверджений»;
1.53.Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2017р. № 832 «Про особливості соціального захисту
розлучених із сім'єю дітей, які не є громадянами України»;
1.54. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. № 884 «Про затвердження Порядку підтвердження
достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в‟їзду в Україну, перебування на території
України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення»;
1.55. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 р. № 912 «Про Порядок перетинання державного
кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами»;
1.56. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1995 р. № 1017 «Про порядок повітряного сполучення через
державний кордон України»;
1.57. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.1998 р. № 1024 «Про здійснення контролю за наявністю
договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під
час перетину державного кордону України»;
1.58. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього
документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України»;
1.59. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. № 1057 «Про затвердження переліку пунктів
пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних
матеріалів
1.60. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. № 1090 «Про затвердження Порядку перетинання
суднами державного кордону під час здійснення пошуку і рятування на морі»;
1.61. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1142 «Про затвердження загальних вимог до
облаштування пунктів пропуску через державний кордон»;
1.62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 1149-р «Про схвалення Концепції
інтегрованого управління кордонами»;
1.63. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1189-р «Про схвалення Стратегії розвитку
Державної прикордонної служби України»;
1.64. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 1251 «Про затвердження Порядку організації
виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»;

1.65. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1368 «Положення про облаштування
контрольних пунктів в‟їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану
територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них»;
1.66. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1950 «Про затвердження переліку пунктів
пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів»;
1.67. Наказ Генеральної прокуратури України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 21.11.2012 р.
№ 117/960/523/1075/1208 «Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб правоохоронних органів у разі
виявлення у пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних
органів щодо їх розшуку та затримання на підставі рішення суду»;
1.68. Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України від 07.01.2014 р. №
288/5/102 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної
прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження»;
1.69. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства
інфраструктури України від 27.04.2012 р. № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або
уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться
повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам»;
1.70. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України,
Міністерства транспорту та зв‟язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики
України від 16.05.2005 р. № 370/396/208/173/219/294/205 «Про затвердження та введення в дію Порядку виготовлення
представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах
пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для
здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами,
вантажами (товарами) та іншим майном)»;
1.71. Наказ МВСУ від 09.03.2021 р. №178 «Про затвердження Змін до Інструкції про службу прикордонних
нарядів Державної прикордонної служби України»;
1.72. Наказ МВС від 23.06.2017 № 535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб
Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та
контрольних пунктах в‟їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано

доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які
надали доручення»;
1.73. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 07.07.2012 р. № 604/417/793/499/518 «Про затвердження Інструкції про взаємодію
органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім‟єю, які не є громадянами України і звернулися до
компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту»;
1.74. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України,
Міністерства транспорту та зв‟язку України від 06.10.2009 р. № 745/926/1032 «Про затвердження Технології
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон для залізничного
сполучення»;
1.75. Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 03.10.2013 р. №
947/525 «Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час
виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий,
та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів»;
1.76. Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 р. №
969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах
пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення»;
1.77. Наказ Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Міністерства транспорту та зв‟язку України, Міністерства охорони здоров‟я України, Міністерства аграрної політики
України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму
України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 р.
№ 1167/886/824/643/655/424/858/900 «Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій
посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний
кордон України»;
1.78.Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.01.2015 р. № 32АГ «Про забезпечення
спеціальною печаткою»;
1.79. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21.01.2011 р. № 34 «Про затвердження
Інструкції про зберігання і знищення імміграційних карток»;

1.80.Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.02.2011 р. № 86 «Про затвердження
Алгоритму послідовності дій уповноважених службових осіб підрозділів охорони державного кордону щодо здійснення
прикордонного контролю варт»;
1.81. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.02.2011 р. № 87 «Про затвердження
Алгоритму послідовності дій уповноважених службових осіб підрозділів охорони державного кордону щодо здійснення
прикордонного контролю спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання»;
1.82. Наказ АДПСУ від 15.12.2020 року №130 «Про основні засади організації оперативно-службової діяльності
підрозділів охорони державного кордону у 2021 році»;
1.83. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.02.2012 р. № 141 «Про запровадження
аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю»;
1.84. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.02.04 р. №154 «Про затвердження
загальних вимог Адміністрації Державної прикордонної служби України до облаштування пунктів пропуску через
державний кордон».
1.85. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 12.06.2015 р. № 246АГ «Про спеціальну
відмітку про перетинання адміністративного кордону вільної економічної зони «Крим»»;
1.86. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.03.2006 р. № 234 «Про облаштування
приміщень (місць) для проведення співбесід з іноземцями та особами без громадянства в пунктах пропуску через
державний кордон»;
1.87. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.04.2011 р. № 260 «Про організацію та
здійснення огляду транспортних засобів і вантажів»;
1.88. Наказ АДПСУ від 20.04.12 року №269 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби України від 14.01.2011 № 22».
1.89. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.12.2003 р. № 398 «Про застосування
Закону України «Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без
належних документів для в'їзду в Україну»;
1.90. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.06.2012 р. № 407 «Про затвердження
Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які
перетинають державний кордон»;
1.91. Наказ МВСУ від 22.08.2019 р. №714 «Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання
державного кордону України»;

1.92. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.08.2017 р. № 725 «Про порядок
перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний
кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою
виявлення викрадених»;
1.93. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2016 року №505 «Про затвердження Порядку дій
посадових осіб Державної прикордонної служби України та органів Національної поліції України в разі виявлення в
пунктах пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів і паспортних документів,
які перебувають у банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу»;
1.94. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.07.2010 р. № 525 «Про затвердження
відомчих стандартів культури прикордонного контролю»;
1.95. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 р. № 627 «Про затвердження
Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо
установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також
організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або
беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон»;
1.96. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.08.2016 р. №722 « Про затвердження Інструкції про
порядок дій посадових осіб ДПСУ та взаємодії з територіальними органами ДМСУ під час звернення іноземців чи ОБГ
із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту»;
1.97. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.09.2008 р. № 810 «Про затвердження
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю "Гарт-1"Державної прикордонної
служби України»;
1.98. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2015 р. № 814 «Про встановлення суми грошових
коштів, які мають право мати військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час
здійснення прикордонного контролю»;
1.99. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20.07.2015 р. № 884 «Про затвердження Порядку
обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком
в‟їзду»;
1.100.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.09.2013 р. № 898 «Про затвердження Інструкції з
оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні
правопорушення»;

1.101.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.11.2010 р. № 928 «Про
затвердження форми відтиску штемпеля для скасування візи»;
1.102.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.11.2012 р. № 931 «Про
затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час
затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії
органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування»;
1.103.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.12.2011 р. № 946 «Про
затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної
служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства»;
1.104.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.12.2010 р. № 967 «Про
затвердження форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України»;
1.105.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.12.2011 р. № 987 «Про
затвердження Положення про імміграційну картку»;
1.106.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 12.09.2009 р. № 1040 «Про
затвердження Інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби Державної
прикордонної служби України»;
1.107.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.12.2006 р. № 1042 «Про
затвердження Порадника з озброєння та екіпіровки військовослужбовців у складі прикордонних нарядів»;
1.108.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21.03.08 р. №430 «Про
затвердження Порядку застосування відділень активних заходів по боротьбі з наркотрафіком окремих мобільних
застав регіональних управлінь і органів охорони державного кордону»;
1.109.
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.11.02 р. №658 «Про затвердження
та введення в дію Настанови з безпеки військової служби в Прикордонних військах України»;
1.110.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2015 р. № 1261 «Про затвердження Інструкції
про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України», зі змінами наказ Міністерства внутрішніх
справ України від 09.03.21 р. N 178;
1.111.
Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.08.2013 р. № 155 «Про
створення системи інформування щодо черг у пунктах пропуску»;
1.112.
Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06.10.2015 № Т/23- 9198
«Довідка про результати прикордонного контролю судна»;

1.113.
Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 03.11.2015 р. № Т/23-10263
«Щодо порядку дій під час виконання доручень уповноважених державних органів за індексом «В»;
1.114.
Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.12.2000 р. № 7/12022
«Методичні рекомендації щодо порядку проведення інтерв'ювання осіб у пунктах пропуску через державний кордон
України»;
1.115.
Наказ Міністерства транспорту України від 24.12.1996 р. № 415 «Про організацію повітряних
перевезень літерними та підконтрольними рейсами»;
1.116.
Наказ Міністерства оборони України від 09.12.1997 р. № 451 «Про затвердження Положення про
охорону та супровід військових вантажів при їх перевезенні залізничним і водним транспортом»;
1.117.
Наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 13.12.2017 № 113 «Про затвердження рекомендацій та
алгоритму».
1.118. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1007 від 11.12.2017 р. “Про затвердження та введення в
дію Інструкції з проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України”.
1.119. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України №112 від 23 грудня 2019 року “Про організацію
проведення аналізу ризиків”.
1.120. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 24.12.2020 року №577 АГ «Про організацію
застосування профілів ризиків»
1.121. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України №663 від 10.09.04 «Про затвердження Порядку
функціонування, застосування та використання Інтранет-мережі Державної прикордонної служби України»
1.122. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України № 33 від 19 січня 2007 р. «Про затвердження та
введення в дію Порядку користування мережами документального електрозв‟язку Державної прикордонної служби
України».
1.123. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 31.03.2007 року №236 “Про затвердження
Типового положення про інформаційно-аналітичний підрозділ”. (Положення)
1.124. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 19.01.2008р. №44 “Про затвердження інструкції
про порядок оцінки інформації за методом 4x4”.
1.125. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України № 450 від 26.05.2008 року “Про затвердження та
введення в дію Форм статичної інформації про результати оперативно-службової діяльності”.

1.126. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України №810 від 30 вересня 2008 р. «Про затвердження
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему при кордонного контролю «Гарт-1» Державної прикордонної
служби України».
1.127. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України № 465 від 21.06.2010 р. «Про обмін відкритою
знеособленою статистичною інформацією».
1.128. Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 8.10.2010 року №755 “Про затвердження
Інструкції про порядок роботи органів управління Державної прикордонної служби України під час організації
оперативно-службової діяльності”.
1.129. Стратегія інтегрованого управління кордонами, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24.07.2019 № 687-р (Офіційний вісник України, 2010 р., № 70, ст. 2472). Законодавство України, сайт Верховної Ради
України. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: 9http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=184-2019-%F0
1.130. Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.02.2021 року №Т/42-656
«Щодо результатів оперативно-службової діяльності»(Аналітичне зведення про обстановку на ДК та результати ОСД
ДПСУ у 2020 році).
1.131. Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 1502.2021 року №4213203/0/6-21 «Щодо результатів оперативно-службової діяльності»(Інформаційний бюлетень «Профілювання ризиків у
Державній прикордонній службі України у 2020 році).
2. Базова
2.1. Технічні засоби прикордонного контролю: навчальний посібник/ Ю. М. Кузь, С. П. Гетманюк, І. І.
Балицький та ін. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014.-387 с.
2.2. Служба прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон України : навчальний посібник /
А. Ю. Мальцев, В. О. Назаренко, І. Г. Блощинський та ін. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – 224 с.
2.3. Здійснення прикордонного контролю : навчальний посібник / О. Л. Войцехівський, М. М. Токарчук, А. Д.
Дзяворук та ін. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – 324 с.
2.4. Сойко О.В., Сичевський Ю.О. Перевірка документів: навчальний посібник / Хмельницький: Видавництво
НАДПСУ, 2015 – 345 с.
2.5. Прикордонний контроль: vademecum : навчальний посібник / В. М. Серватюк, О. В. Сойко, Ю. О.

Сичевський та ін. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – 473 с.
a.
Інформаційно-аналітичне забезпечення інтегрованого управління кордонами. Навчальний. посібник. О.С.
Андрощук – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – 199 с.
b.
Основи інформаційно-аналітичної діяльностів Державній прикордонній службі України: підручник/
О.М. Шинкарук, Л.М. Артюшин, В.А. Кириленко, І.І. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017.
c.
Посібник з аналізу ризиків за моделлю CIRAM 2.0 для аналітиків Державної прикордонної служби України,
2015. – 136 с.
d.
Загальна інтегрована модель аналізу ризиків, комплексне оновлення, версія 2.0, Варшава, 2012. – 55 с.
3. Допоміжна
3.1. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України для залізничного
сполучення.
3.2. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного
сполучення.
3.3. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для морського(річкового,
поромного) сполучення.
3.4. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного
сполучення.
3.5. Аналіз та оцінка ризиків в пунктах пропуску через державний кордон України.
3.6. Супутні документи, які необхідні для перетинання державного кордону під час проведення прикордонного
контролю.
3.7. Звітні документи про результати прикордонного контролю морських (річкових) суден закордонного
прямування.
3.8. Зразки документів, які оформляються в процесі здійснення прикордонного контролю (морського,
автомобільного, повітряного, залізничного).
3.9. Керівні документи, які регламентують пропуск через державний кордон України громадян України.
3.10. Співбесіда з особами у пунктах пропуску через державний кордон України.
3.11. Реєстрація іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів.
3.12. Прикордонний контроль офіційних делегацій, літерних рейсів та дипломатичних агентів.
3.13. Прикордонний контроль військових підрозділів, рятувальних та аварійних команд.

3.14. Альбом схем з організації і здійснення прикордонного контролю. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ,
2007. – 216 с.
3.15. Буракшаєв С. В. Залізничні транспортні засоби закордонного прямування та порядок їх огляду : навчальний
посібник / С. В. Буракшаєв – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2000. – 68 с.
3.16. Білєнчук П.Д., Дубовий 0.17., Салтевський М. В., Тимошенко П.Ю. Криміналістика: Підручник / За ред.
Біленчука П.Д. – К., 1998.
3.17. Бочарова О.С., Дятлов О.М. Криминалистическиетребования к защитедокументов от подделки //
Вопросыкриминологии, криминалистики и судебнойэкспертизы: Сб. науч. тр. – Мн.: НИИПККиСЭ, 1997. – Вып. 12 С. –
114 – 119.
3.18. Гельмут
КиппханЭнциклопедия
по
печатнымсредстваминформации.
Технологии
и
способыпроизводства/Гельмут Киппхан; Пер. с нем. – М.: МГУ, 2003. – 1280 с.
3.19. Дубина Н. Полиграфическиеметодызащиты // КомпьюАрт. – 2002. – Вып. 1. – 16 c.
3.20. Культура прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України : навчальний
посібник / О. А. Біньковський, О. А. Жданенко, Ю. І. Сердюк та ін. – Хмельницький : Видавництво Національної
академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. – 142 с.
3.21. Литвин М. М. Інтегроване управління кордонами : підручник / М. М. Литвин. – Хмельницький :
Видавництво Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – 416 с.
3.22. Методичні рекомендації з організації служби в смузі безпеки.
3.23. Збірник міждержавних угод з питань пропуску через державний кордону громадян України, іноземців та
ОБГ.
3.24. Збірник керівних вказівок з питань прикордонного контролю за 2015 – 2016 р.р.
3.25. Методичні рекомендації з підготовки та проведення рольових ігор з персоналом державної прикордонної
служби України щодо стандартів культури спілкування з особами, які перетинають державний кордон та психологічного
забезпечення культури здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон : методичний
посібник / О. А. Жданенко, Є. В. Стасюк, Е. В. Матусяк та ін. – Хмельницький: Видавництво Національної академії
державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2009. – 68 с.
3.26. Морські (річкові) судна закордонного прямування та порядок їх огляду : навчальний посібник /
О. Л. Войцехівський, А. Ю. Мальцев. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. – 243 с.
3.27. Посібник «Будова автотранспорту закордонного прямування. Порядок і правила його огляду
прикордонними нарядами».
3.28. Посібник «Будова повітряних суден закордонного прямування. Порядок і правіла його огляду

прикордонними нарядами».
3.29. Посібник «Види контролю у пунктах пропуску через державний кордон України».
3.30. Посібник «Заходи безпеки під час організації та здійснення прикордонного контролю».
3.31. Посібник «Класифікація і загальна будова морських (річкових) суден закордонного прямування. Місця
імовірного укриття порушників законодавства, предметів та матеріалів заборонених до ввозу/вивозу в/з України,
порядок огляду».
3.32. Посібник «Протидія незаконному переміщенню наркотичних речовин через державний кордон».
3.33. Посібник «Пункти пропуску через державний кордон України».
3.34. Посібник «Режим в морських (річкових, поромних) пунктах пропуску через Державний кордон України».
3.35. Посібник «Режим у повітряних пунктах пропуску через Державний кордон України».
3.36. Посібник «Сили та засоби прикордонного контролю».
3.37. Посібник «Тактика дій порушників законодавства на шляхах міжнародних сполучень».
3.38. Посібник «Документи на право перетину державного кордону. Машинозчитувані візи».
3.39. Посібник «Документи на право перетину державного кордону. Машинозчитувані паспорти».
3.40. Идентификационныедокументы и новыетехнологииэлементовзащиты (справочноепособие) / Н.Д. Гайбу,
Г.К. Крецу, В.Т. Гросу и др. – Кишинев, 2005. – 268 с.
3.41. Довідник інспектора прикордонної служби (прикордонний контроль);
3.42. Огляд «розвитку обстановки в районі проведення антитерористичної операції та результатів службовобойової діяльності органів і підрозділів Державної прикордонної служби України у 2015 році». вх.1111 від 14.03.16 р.
3.43. Інформаційно-аналітичний бюлетень «Результати діяльності Державної фіскальної служби України та
Державної прикордонної служби України у напряму боротьби з незаконним переміщенням наркотичних засобів,
психотропних речовин через державний кордон України у 2015 році» вх.682 від 22.02.16 р.
3.44. Посібник «Теорія та практика проведення досліджень паспортних документів» вх.1018 від 17.03.16 р.
3.45. Посібник «Тактика дій порушників законодавства на шляхах міжнародних сполучень»;
3.46. Посібник «Протидія незаконному переміщенню наркотичних речовин через державний кордон»;
3.47. Посібник «Паспортний контроль у пунктах пропуску через Державний кордон України»;
3.48. Посібник «Незаконна міграція на шляхах міжнародного сполучення»;
3.49. Посібник «Протидія торгівлі людьми в пунктах пропуску на шляхах міжнародних сполучень»;
3.50. Посібник «Аналіз ризиків в Державній прикордонній службі України»;
3.51. Посібник «Аналіз та оцінка ризиків в пунктах пропуску через державний кордон України».
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4. Навчальні програми
Програма « Затримання транспортних засобів» - І рівень.
Програма « Затримання транспортних засобів» - ІІ рівень.
Програма «Фоторобот».
Програма «Експерт».
Програма «EUVID 2014/2015».
Програма «MyTest».
Програма «Classtime».
Х. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.president.gov.ua/documents
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання
content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.

здійснюється

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.

відповідно

до

положення

https://nadpsu.edu.ua/wp-

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов‟язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

