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організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Організація службової діяльності кінологічних підрозділів» є обов’язковою освітньою компонентою за
спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» ОПП «Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби
України». Вивчається протягом 8 семестру на кафедрі кінології факультету безпеки державного кордону.
Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх офіцерів кінологічних підрозділів здатностей організувати
службову діяльність та здійснювати управління кінологічними підрозділами у повсякденних умовах, у разі зміни обстановки та у різних
умовах, розробляти службові документи.
Завдання навчальної дисципліни – формування цілісної системи знань й практичних навичок необхідних для вирішення завдань
професійної діяльності щодо організації службової діяльності кінологічних підрозділів та управління їх службою в основних формах
оперативно-службової діяльності.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у курсантів наступних програмних компетентностей:
а) загальні компетентності:
ЗК-1 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК-2 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК-4 Здатність планувати та управляти часом
ЗК-5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК-10 Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
ЗК-14 Навики здійснення безпечної діяльності
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК-1 Здатність застосовувати правові засади функціонування держави і основи законодавства України, що стосуються повноважень
держави, прав людини для забезпечення національної безпеки України, безпеки державного кордону, збройної боротьби та захисту
демократичних цінностей
СК-3 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
СК-7 Здатність забезпечити готовність підпорядкованого підрозділу до виконання завдань за призначенням, застосовувати методики
підготовки персоналу та роботи з персоналом підрозділу
СК-8 Здатність здійснювати управління підрозділом в ході підготовки та ведення різних форм оперативно-службових дій, видів бою в
різних умовах
СК-12 Здатність працювати автономно, виконуючи посадові обов’язки в різних умовах

фахові компетентності спеціалізації:
СКс-16 Здатність організувати комплекс заходів пов’язаний з комплектуванням кінологічних підрозділів, утриманням, годуванням,
перевезенням службових собак та збереженням їх працездатності під час здійснення оперативно-службової діяльності підрозділами охорони
державного кордону.
СКс-18 Здатність застосовувати науково обґрунтовану систему підготовки кінологічних розрахунків до результативного
використання в оперативно-службовій діяльності підрозділів охорони державного кордону.
СКс-19 Здатність застосовувати сучасні методи підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками за спеціалізацію з
дисциплін прикордонної кінології, розробляти навчально-методичну документацію.
СКс-20 Здатність організувати підготовку кінологічних розрахунків у підрозділах охорони державного кордону з метою підтримання
їх постійної готовності до дій.
СКс-21 Здатність організувати службову діяльність та здійснювати управління кінологічними підрозділами у повсякденних умовах, у
разі зміни обстановки та у різних умовах, розробляти службові документи.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення курсантами наступних програмних результатів навчання, які
передбачають здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових, а саме:
ПРН-5 Застосовувати і виконувати положення нормативно-правових актів з прикордонних питань у службовій діяльності.
Знання: називати основні керівні документи, які визначають порядок використання кінологічних підрозділів для протидії
незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Розуміння: пояснювати завдання, які покладено на кінологічні підрозділи.
Застосовування: застосовувати вимоги керівних документів з питань організації службової діяльності кінологічних підрозділів.
Аналіз: виділяти основні вимоги нормативно-правових актів щодо організації діяльності кінологічних підрозділів в системі
забезпечення прикордонної безпеки.
Синтез: узагальнювати отримані знання та набуті навички з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою, відповідно до вимог нормативноправових актів з прикордонних питань.
Оцінювання: оцінювати стан організації діяльності кінологічних підрозділів з урахуванням вимог керівних документів з
прикордонних питань.
ПРН-16 Управляти підрозділом у ході підготовки і ведення оперативно-службових дій та бою, здійснення повсякденної діяльності у
звичайних та екстремальних умовах, вирішувати нетипові завдання, віддавати накази (розпорядження), нести відповідальність за їх
виконання, організовувати взаємодію та всебічне забезпечення.
Знання: знати основи управління кінологічними підрозділами під час підготовки та використання їх в оперативно-службовій
діяльності.
Розуміння: знаходити ефективні рішення щодо організації повсякденної діяльності кінологічного підрозділу у звичайних та
екстремальних умовах.

Застосовування: застосовувати знання і навички з питань організації службової діяльності кінологічних підрозділів у повсякденних
умовах, у разі зміни обстановки та у різних умовах; вирішувати нетипові завдання щодо організації діяльності кінологічних підрозділів,
організації взаємодії та всебічного забезпечення.
Аналіз: робити висновок щодо ефективності управління кінологічним підрозділом.
Синтез: поєднувати отримані знання та набуті навички з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою
Оцінювання: оцінювати стан готовності кінологічних підрозділів до виконання завдань за призначенням.
ПРНс-27 Застосовувати методику відбору собак для подальшого службового використання (проводити експертизу на придатність їх
до використання) під час комплектування органів та підрозділів охорони державного кордону службовими собаками, розуміти основи
племінної роботи у підрозділах відтворення службових собак.
Знання: називати вимоги керівних документів щодо організації відбору собак для подальшого службового використання.
Розуміння: описувати методику відбору собак для службових цілей під час комплектування підрозділів охорони державного кордону.
Застосовування: організовувати тестування фізіологічного стану, нервової системи, фізичної витривалості та робочих якостей
службових собак під час комплектування органів та підрозділів охорони державного кордону службовими собаками.
Аналіз: порівнювати ефективність основних способів відбору службових собак для потреб органів та підрозділів охорони державного
кордону.
Синтез: узагальнювати отримані знання та набуті навички з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою.
Оцінювання: рекомендувати нові способи відбору собак для подальшого службового використання в органах та підрозділах охорони
державного кордону.
ПРНс-32 Розуміти зміст, послідовність, порядок та вимоги до підготовки кінологічних розрахунків, слідувати стандартам в кінології,
розроблені агентством «FRONTEX» спільно з країнами Європейського Союзу.
Знання: називати основні вимоги до підготовки кінологічних розрахунків з урахуванням стандартів в кінології розроблені агентством
«FRONTEX».
Розуміння: пояснювати послідовність та порядок підготовки кінологічних розрахунків для потреб органів та підрозділів охорони
державного кордону.
Застосовування: застосовувати сучасні стандарти в кінології під час організації діяльності кінологічних підрозділів.
Аналіз: аналізувати зміст програми, послідовність, порядок підготовки кінологічних розрахунків з урахуванням стандартів в кінології,
розроблені агентством «FRONTEX».
Синтез: узагальнювати отримані знання з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів органів охорони
державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою.
Оцінювання: вибирати ефективні методи підготовки кінологічних розрахунків до результативного використання у службі
прикордонних нарядів.

ПРНс-34 Застосовувати вимоги керівних документів під час організації оперативно-службової діяльності кінологічних підрозділів,
дотримуватися принципів використання кінологічних розрахунків в оперативно-службовій діяльності відповідно до підсистем побудови
охорони державного кордону.
Знання: називати основні вимоги керівних документів під час організації оперативно-службової діяльності кінологічних підрозділів та
принципи використання кінологічних розрахунків.
Розуміння: пояснювати сучасні вимоги, що висуваються до організації та управління діяльністю кінологічних підрозділів, доповідати
методику та порядок роботи офіцера кінологічних підрозділів за первинною посадою.
Застосовування: використовувати у повсякденній діяльності кінологічних підрозділів основні принципів використання кінологічних
розрахунків в оперативно-службовій діяльності відповідно до підсистем побудови охорони державного кордон.
Аналіз: аналізувати результативність використання кінологічних розрахунків в оперативно-службовій діяльності підрозділів охорони
державного кордону.
Синтез: узагальнювати отримані знання та практичні навички з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів
органів охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою.
Оцінювання: оцінювати стан службової діяльності кінологічного підрозділу та робити висновок про його відповідність вимогам
нормативно-правових актів.
ПРНс-35 Організувати дотримання в підрозділі охорони державного кордону встановленого порядку провадження діяльності з
використання навчальних зразків наркотичних засобів, психотропних і вибухових речовин в навчальних цілях.
Знання: називати основні вимоги керівних документів до порядку провадження діяльності з використання навчальних зразків
наркотичних засобів, психотропних і вибухових речовин в навчальних цілях.
Розуміння: пояснювати порядок використання навчальних зразків наркотичних засобів, психотропних і вибухових речовин під час
підготовки кінологічних розрахунків.
Застосовування: організовувати збереження та використання запахоносіїв (імітаторів) наркотичних засобів, психотропних і
вибухових речовин під час підготовки й використання кінологічних розрахунків у службі прикордонних нарядів.
Аналіз: тестувати придатність навчальних зразків вибухових речовин до використання у підготовці кінологічних розрахунків.
Синтез: узагальнювати отримані знання та практичні навички з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів
органів охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою.
Оцінювання: оцінювати стан дотримання в підрозділі охорони державного кордону встановленого порядку провадження діяльності з
використання навчальних зразків наркотичних засобів, психотропних і вибухових речовин в навчальних цілях.
ПРНс-36 Розробляти плануючі, звітні та навчально-методичні документи за первинною посадою офіцера кінологічних підрозділів.
Знання: описувати структуру та зміст плануючих, звітних та навчально-методичних документів за первинною посадою офіцера
кінологічних підрозділів.
Розуміння: пояснювати порядок відпрацювання плануючих, звітних та навчально-методичних документів за первинною посадою
офіцера кінологічних підрозділів.

Застосовування: розробляти плануючі, звітні та навчально-методичні документи за первинною посадою офіцера кінологічних
підрозділів.
Аналіз: упорядковувати діяльність щодо розробки плануючих, звітних та навчально-методичних документів за первинною посадою
офіцера кінологічних підрозділів.
Синтез: узагальнювати отримані знання та практичні навички з метою організації ефективної діяльності кінологічних підрозділів
органів охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою.
Оцінювання: вибирати ефективні способи підготовки навчально-методичних документів за первинною посадою офіцера кінологічних
підрозділів.
ПРНс-37 Розуміти мету, порядок та форми проведення тренувань кінологічних розрахунків до результативного використання у
службі прикордонних нарядів та підтримання їх постійної готовності до дій, організувати утримання, використання та удосконалення
навчально-матеріальної бази з прикордонної кінології, організовувати заходи спеціальної підготовки кінологічних розрахунків.
Знання: називати форми спеціальної підготовки кінологічних розрахунків та основні вимоги керівних документів до порядку її
проведення.
Розуміння: пояснювати мету та порядок проведення заходів спеціальної підготовки кінологічних розрахунків.
Застосовування: вибирати ефективні методи організації підготовки кінологічних розрахунків з метою результативного використання
у службі прикордонних нарядів та підтримання їх постійної готовності до дій.
Аналіз: поєднувати отримані знання та практичні навички з метою організації ефективної підготовки кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків за посадою.
Синтез: розробляти пропозиції щодо удосконалення навчально-матеріальної бази з прикордонної кінології та порядку проведення
спеціальної підготовки кінологічних розрахунків до результативного використання у службі прикордонних нарядів.
ВИКЛАДАЧІ:
доцент кафедри кінології, кандидат педагогічних наук, доцент підполковник Сергій СЕРХОВЕЦЬ, e-mail: kafedra_k9@ukr.net
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ООК 24 «Основи службової кінології», ООК 25 «Основи
зоопсихології, етології та вищої нервової діяльності», ООК 26 «Методика підготовки кінологічних розрахунків», ООК 27 «Підготовка
інструктора-методиста зі службової кінології для підрозділів прикордонного контролю», ООК 28 «Підготовка інструктора-методиста зі
службової кінології для підрозділів прикордонної служби», ООК 29 «Методика спеціальної підготовки», ООК 30 «Використання
кінологічних підрозділів в оперативно-службовій діяльності», ООК 31 «Організація підготовки кінологічних розрахунків».
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Cпеціалізований клас (2/303), мультимедійний
проектор, комп’ютер (ноутбук), екран, дошка та набір фломастерів, виставка літератури, PowerPoint-презентація.
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Основні методи навчання: МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3; МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2; МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1; МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3.
Залік

Диференційований залік

Кількість годин

Екзамен

Самостійна робота

-----------------

контрольна робота

курсова робота

розробка службової документації

розробка тестових завдань

конспект з теми

Аудиторна робота

реферат

*модульний контроль

індивідуальні заняття

контрольна робота

рольові ігри

семінари

лабораторні заняття

групові вправи

групові заняття

практичні заняття

лекції

Усього аудиторних занять

Загальна

підсумковий контроль

4
8
Усього за
дисципліну
Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна робота

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Програмні компетентності

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-1

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

ЗК-2

Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК-4

Здатність планувати та управляти часом

ЗК-5

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК-9

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК-10

Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу

ЗК-14

Навики здійснення безпечної діяльності

СК-1

СК-3

СК-7
СК-8

Фахові компетентності
Здатність застосовувати правові засади функціонування держави і основи законодавства
України, що стосуються повноважень держави, прав людини для забезпечення національної
безпеки України, безпеки державного кордону, збройної боротьби та захисту демократичних
цінностей
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 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

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3

Шифр
СК-12

СКс-16

СКс-18

СКс-19
СКс-20
СКс-21

Програмні компетентності
Здатність працювати автономно, виконуючи посадові обов’язки в різних умовах
Фахові компетентності спеціалізації
Здатність організувати комплекс заходів пов’язаний з комплектуванням кінологічних
підрозділів, утриманням, годуванням, перевезенням службових собак та збереженням їх
працездатності під час здійснення оперативно-службової діяльності підрозділами охорони
державного кордону
Здатність застосовувати науково обґрунтовану систему підготовки кінологічних розрахунків
до результативного використання в оперативно-службовій діяльності підрозділів охорони
державного кордону
Здатність застосовувати сучасні методи підготовки інспекторів-кінологів зі службовими
собаками за спеціалізацію з дисциплін прикордонної кінології, розробляти навчальнометодичну документацію
Здатність організувати підготовку кінологічних розрахунків у підрозділах охорони
державного кордону з метою підтримання їх постійної готовності до дій
Здатність організувати службову діяльність та здійснювати управління кінологічними
підрозділами у повсякденних умовах, у разі зміни обстановки та у різних умовах,
розробляти службові документи

Методи контролю
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3
МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1; МК 4.3

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

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання

ПРН-5

Застосовувати і виконувати положення нормативно-правових актів
з прикордонних питань у службовій діяльності

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

ПРН-16

ПРНс-27

ПРНс-32

ПРНс-34

ПРНс-35

Управляти підрозділом у ході підготовки і ведення оперативнослужбових дій та бою, здійснення повсякденної діяльності у
звичайних та екстремальних умовах, вирішувати нетипові завдання,
віддавати накази (розпорядження), нести відповідальність за їх
виконання, організовувати взаємодію та всебічне забезпечення
Застосовувати методику відбору собак для подальшого службового
використання (проводити експертизу на придатність їх до
використання) під час комплектування органів та підрозділів
охорони державного кордону службовими собаками, розуміти
основи племінної роботи у підрозділах відтворення службових
собак
Розуміти зміст, послідовність, порядок та вимоги до підготовки
кінологічних розрахунків, слідувати стандартам в кінології
розроблені агентством «FRONTEX» спільно з країнами
Європейського Союзу
Застосовувати вимоги керівних документів під час організації
оперативно-службової
діяльності
кінологічних
підрозділів,
дотримуватися принципів використання кінологічних розрахунків в
оперативно-службовій діяльності відповідно до підсистем побудови
охорони державного кордону
Організувати дотримання в підрозділі охорони державного кордону
встановленого порядку провадження діяльності з використання
навчальних зразків наркотичних засобів, психотропних і вибухових
речовин в навчальних цілях

Шифр

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання

Розробляти плануючі, звітні та навчально-методичні документи за
ПРНс-36
первинною посадою офіцера кінологічних підрозділів

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

Розуміти мету, порядок та форми проведення тренувань
кінологічних розрахунків до результативного використання у
службі прикордонних нарядів та підтримання їх постійної
ПРНс-37 готовності до дій, організувати утримання, використання та
удосконалення навчально-матеріальної бази з прикордонної
кінології,
організовувати
заходи
спеціальної
підготовки
кінологічних розрахунків

МН.1.1; МН.1.2; МН.1.3;
МН.1.4; МН.1.5; МН.2.2;
МН.2.3; МН.3.1; МН.3.2

МК 1.1; МК 1.2; МК 2.1;
МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

№
теми

Запланована кількість аудиторного навантаження – 74 години

1
1

2

3

4

5

Кількість
годин

Найменування тем
2
Службова діяльність кінологічних
підрозділів
Державної
прикордонної служби України
Зміст та порядок роботи помічника
начальника впс з кінологічного
забезпечення,
начальника
кінологічного відділення (групи)
Організація роботи посадових осіб
органів
охорони
державного
кордону
щодо
організації
використання наркотичних засобів,
вибухових
речовин,
зброї,
боєприпасів під час організації
службової діяльності кінологічних
підрозділів
Організація службової діяльності
офіцерів Кінологічного навчального
центру ДПСУ
Організація
роботи
офіцерів
кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону

Номер заняття і кількість годин

3

1
4

2
5

4

Л2

Гз2

30

Л2

Гз4

3
6

4
7

5
8

6
9

7
10

Пз6

Пз6

Пз6

Пз6

Пз6

10

Л2

Гз2

Пз6

10

Л2

Гз2

Пз6

16

Л2

Гз2

Пз6

Диференційований залік

4

Дз4

Всього

74

Умовні скорочення:
Лекція
Групове заняття

–Л
– Гз

Заняття обов’язкове для оцінювання
Диференційований залік

8
11

9
12

Місяці

Номера тем, занять
та кількість годин

Кількість
годин

13

14

15

1/1Л(2); 1/2Гз(2);
2/1Л(2); 2/1Гз(4);
2/3Пз(6); 2/4Пз(6);
2/5Пз(6); 2/6Пз(6);
2/7Пз(6); 3/1Л(2);
3/2Гз(2); 3/3Пз(6);
4/1Л(2); 4/2Гз(2);
4/3Пз(6);
5/1Л(2); 5/2Гз(2);
5/3Пз(6); Дз(4)

Всього
– 1/2Гз(2);
– Дз

Практичне заняття

– Пз
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять, завдань
3

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

5

6

4
4 курс
8 семестр

1

14

Службова діяльність кінологічних підрозділів Державної
прикордонної служби України
Основні правові засади службової діяльності кінологічних
підрозділів Державної прикордонної служби України

1

лекція

2

[1.1. – 1.3.], [1.6.],
Навчальні питання:
[1.16. – 1.19],
1. Призначення кінологічних підрозділів в Державній
[1.25. – 1.30],
прикордонній службі України
[3.5], [3.7 – 3.8]
2. Нормативно-правове забезпечення діяльності кінологічних
підрозділів Державної прикордонної служби України
3. Призначення та завдання кінологічного відділення (групи)
Організація службової діяльності кінологічних підрозділів

2

групове заняття

2

Навчальні питання:
1. Призначення та завдання кінологічних підрозділів під час
охорони державного кордону
[1.1. – 1.3.], [1.6.],
2. Основні форми використання інспекторів-кінологів зі
[1.16. – 1.19],
службовими собаками в оперативно-службовій діяльності [1.28], [3.3], [3.7 –
підрозділів охорони державного кордону у повсякденних умовах,
3.8]
у разі зміни обстановки та у різних умовах
3. Обов’язки посадових осіб підрозділів охорони державного
кордону щодо організації підготовки та використання інспекторівкінологів зі службовими собаками в оперативно-службовій
діяльності

1

2

3

4

самостійна
робота

10

2

68

1

лекція

2

5
Навчальні питання:
1.
Кінологічне
забезпечення
службової
діяльності
правоохоронних органів та Збройних Сил України
2. Організація використання інспекторів-кінологів зі
службовими собаками під час локалізації нестандартних, кризових
ситуацій
3. Порядок організації групового використання інспекторівкінологів зі службовими собаками в оперативно-службовій
діяльності органів охорони державного кордону.
4.
Організація використання
інспекторів-кінологів
зі
службовими собаками для виконання спеціальних завдань в
умовах загострення військово-політичної обстановки.
5. Становлення та розвиток служби кінологічного
забезпечення в охороні державного кордону. Відзнаки та
символіка служби кінологічного забезпечення Державної
прикордонної служби України.
6. Стандарти кінологічного забезпечення, які розроблені
агентством FRONTEX спільно з країнами Європейського Союзу та
державами
Шенгенської
угоди.
Міжнародні
стандарти
протимінної діяльності IMAS
Зміст та порядок роботи помічника начальника впс з
кінологічного забезпечення, начальника кінологічного
відділення (групи)
Зміст управлінської діяльності помічника начальника впс з
кінологічного забезпечення, начальника кінологічного
відділення (групи)
Навчальні питання:
1. Зміст та порядок роботи помічника начальника впс з
кінологічного забезпечення, начальника кінологічного відділення
(групи) протягом місяця, тижня, доби
2. Організація підготовки та використання кінологів зі
службовими собаками в оперативно-службовій діяльності
підрозділів охорони державного кордону

6

[1.1. – 1.34.],
[2.1], [3.1 – 3.8]

[1.1. – 1.24.],
[1.28 – 1.32],
[2.1.], [3.1 – 3.8]

1

2

3

індивідуальне
завдання

2

3

групове заняття

практичне
заняття

4

5
3. Організація отримання, зберігання та використання
наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, зброї,
боєприпасів під час підготовки інспекторів-кінологів зі
службовими собаками у підрозділах охорони державного кордону

18

Узагальнення та аналіз підібраного матеріалу, відпрацювання
службової документації помічника начальника впс з кінологічного
забезпечення, начальника кінологічного відділення (групи)

4

Порядок розробки та ведення службових документів з
питань організації та управління службою кінологічних
підрозділів
Навчальні питання:
1. Службова документація помічника начальника впс з
кінологічного забезпечення, начальника кінологічного відділення
(групи)
2. Порядок відпрацювання плануючих та звітних документів
помічника начальника впс з кінологічного забезпечення,
начальника кінологічного відділення (групи) протягом місяця

6

Розробка документів з планування службової діяльності
помічника начальника впс з кінологічного забезпечення,
начальника кінологічного відділення (групи)
Навчальні питання:
1. Відпрацювання плану роботи помічника начальника впс з
кінологічного забезпечення, начальника кінологічного відділення
(групи) на місяць, графіку перевірки натренованості та плану
тренувань інспекторів-кінологів зі службовими собаками
2. Відпрацювання пропозицій начальника кінологічного
відділення (групи) щодо організації службової діяльності
кінологічних підрозділів у повсякденних умовах, у разі зміни
обстановки та у різних умовах

6

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

1

2

3

4

практичне
заняття

5

практичне
заняття
ВЗНП, Пр

6

практичне
заняття
ВЗНП, Пр

4

6

6

6

5
Розробка звітних документів помічника начальника впс з
кінологічного забезпечення, начальника кінологічного
відділення (групи)
Навчальні питання:
1. Відпрацювання звіту про використання інспекторівкінологів та закріплених за ними службових собак за місяць
2. Облік службового навантаження на інспекторів-кінологів та
службових собак
3. Проведення аналізу результатів кінологічного забезпечення
оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного
кордону. Складання рейтингу інспекторів-кінологів
4. Порядок проведення підбиття підсумків службової
діяльності з питань кінологічного забезпечення за місяць
Організація та проведення планових заходів службової
діяльності помічника начальника впс з кінологічного
забезпечення, начальника кінологічного відділення (групи)
Навчальні питання:
1. Підготовка начальника кінологічного відділення (групи) до
проведення дня кінолога
2. Порядок проведення заходів передбачених планом
проведення дня кінолога у підрозділах охорони державного
кордону
Порядок перевірки рівня підготовки інспектора-кінолога
за фахом та натренованості розшукових собак у підрозділах
охорони державного кордону
Навчальні питання:
1. Перевірка натренованості розшукових собак прикордонної
служби (прикордонного контролю) в підрозділах охорони
державного кордону
2. Перевірка натренованості розшукових собак прикордонного
контролю в підрозділах охорони державного кордону

6

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

1

2

7

3

практичне
заняття
ВЗНП, Пр

самостійна
робота

4

6

14

20

3

1

лекція

2

5
Порядок перевірки рівня підготовки інспектора-кінолога
за фахом та натренованості спеціальних собак у підрозділах
охорони державного кордону
1. Перевірка натренованості спеціальних собак в підрозділах
охорони державного кордону
2. Перевірка рівня підготовки інспектора-кінолога за фахом
Навчальні питання:
1. Проведення планових та попутних тренувань інспекторівкінологів зі службовими собаками у підрозділах охорони
державного кордону
2. Підготовка та використання інспекторів-кінологів зі
службовими собаками відповідно до стандартів в кінології
розроблені агентством «Фронтекс»
3. Організація роботи посадових осіб органів та підрозділів
охорони державного кордону щодо використання наркотичних
засобів, вибухових речовин, зброї, боєприпасів під час підготовки
інспекторів-кінологів зі службовими собаками
4. Методика добору собак для службового дресирування у
Державній прикордонній службі України
Організація роботи посадових осіб органів охорони державного
кордону щодо організації використання наркотичних засобів,
вибухових речовин, зброї, боєприпасів під час організації
службової діяльності кінологічних підрозділів
Вимоги нормативно-правових документів щодо
провадження діяльності пов’язаної з використанням
наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї, боєприпасів
під час організації службової діяльності кінологічних
підрозділів

6

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

[1.1. – 1.34.],
[2.1], [3.1 – 3.8]

[1.4.], [1.7.] [1.8.],
[1.14. – 1.17.],
[1.19.], [1.20.],
[1.22.], [1.33.],
[1.34.], [2.1],
[3.1. – 3.2.], [3.4.],
[3.5.], [3.7 – 3.8]

1

2

3

4

індивідуальне
завдання

2

2

групове заняття

2

3

практичне
заняття
Мц

6

5
Навчальні питання:
1. Основні вимоги нормативно-правових актів у сфері обігу
наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї, боєприпасів під
час підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками
2. Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Розрахунок потреби підрозділів охорони державного кордону
у наркотичних засобах, вибухових речовинах для підготовки
(тренування) інспекторів-кінологів зі службовими собаками

6

Правові основи діяльності посадових осіб органів та
підрозділів охорони державного кордону щодо використання
наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї, боєприпасів
[1.4.], [1.7.] [1.8.],
під час підготовки інспекторів-кінологів зі службовими
[1.14. – 1.17.],
собаками
[1.19.], [1.20.],
1. Організація діяльності органів охорони державного кордону,
[1.22.], [1.33.],
Кінологічного
навчального
центру
щодо
використання
[1.34.], [2.1],
наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї, боєприпасів під
[3.1. – 3.2.], [3.4.],
час підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками
2. Порядок використання вибухових речовин і зразків, [3.5.], [3.7 – 3.8]
інженерних та інших боєприпасів під час підготовки і
використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками в
органах та підрозділах Державної прикордонної служби України
Порядок зберігання та обліку наркотичних засобів,
[1.4.], [1.7.] [1.8.],
психотропних речовин та їх зразків
Навчальні питання:
[1.14. – 1.17.],
1. Порядок зберігання та облік наркотичних засобів,
[1.19.], [1.20.],
психотропних речовин та їх зразків.
[1.22.], [1.33.],
2. Виготовлення (відпуск) навчальних зразків наркотичних
[1.34.], [2.1],
засобів і психотропних речовин та їх перепакування.
[3.1. – 3.2.], [3.4.],
3. Методика роботи провізора лабораторії наркотичних і [3.5.], [3.7 – 3.8]
вибухових речовин.

1

2

3

4

самостійна
робота

8

24

4

1

2

лекція

2

індивідуальне
завдання

4

групове заняття

2

5
Навчальні питання:
1. Порядок виготовлення, упакування зразків (контрольних,
навчальних), перепакування та знищення навчальних зразків,
установлення ідентичності наркотичних засобів, вибухових та
психотропних речовин та навчальних зразків
2. Методика розрахунку потреби органів, установ, закладів
Держприкордонслужби у наркотичних засобів, вибухових речовин
для підготовки (тренування) інспекторів-кінологів зі службовими
собаками

6

[1.1. – 1.34.],
[2.1], [3.1 – 3.8]

Організація службової діяльності офіцерів Кінологічного
навчального центру ДПСУ
Організація навчання інспекторів-кінологів зі службовими
собаками
Навчальні питання:
1. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками в
Державній прикордонній службі України
2. Кваліфікаційні вимоги до випускника Кінологічного
навчального центру. Стандарти підготовки службових собак
3. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками
відповідно до стандартів в кінології розроблені агентством
«Фронтекс»
Розробка службової документації викладача циклу кінологічних
дисциплін
Організація навчального процесу у Кінологічному
навчальному центрі ДПСУ
Навчальні питання:
1. Структура та основні завдання Кінологічного навчального
центру Державної прикордонної служби України (КНЦ ДПСУ)
2. Призначення, завдання та структура циклу кінологічних
дисциплін КНЦ ДПСУ
3. Організація методичної та наукової роботи в КНЦ ДПСУ

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.27.],
[1.28.], [1.31.],
[2.1.], [3.1 – 3.5],
[3.7 – 3.8]

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.27.],
[1.28.], [1.31.],
[2.1.], [3.1 – 3.5],
[3.7 – 3.8]

1

2

3

4

5
Робота циклу кінологічних дисциплін щодо організації та
ведення навчально-виховного процесу

3

практичне
заняття

самостійна
робота

6

10

20

5

Навчальні питання:
1. Опрацювання і ведення службової документації з
планування навчального процесу у циклі кінологічних дисциплін
2. Планування та облік роботи викладацького складу
Навчальні питання:
1. Організація службової діяльності офіцерів підрозділів
відтворення службових собак
2. Особливості планування навчального процесу у циклі
кінологічних дисциплін
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[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.27.],
[1.28.], [1.31.],
[2.1.], [3.1 – 3.5],
[3.7 – 3.8]

[1.1. – 1.34.],
[2.1], [3.1 – 3.8]

Організація роботи офіцерів кінологічних підрозділів
органів охорони державного кордону
Організація роботи офіцерів кінологічних підрозділів
органів охорони державного кордону

1

лекція

2

індивідуальне
завдання

4

Навчальні питання:
1. Правові основи діяльності офіцерів кінологічних підрозділів
органів охорони державного кордону
2. Порядок роботи офіцерів кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону щодо планування основних заходів
кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності
3. Методика роботи офіцерів кінологічних підрозділів органів
охорони державного кордону в підрозділах охорони кордону
Розробка пропозицій до проєкту розпорядження про
підготовку та використання інспекторів-кінологів та закріплених
за ними службових собак в охороні державного кордону на рік

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.28.],
[1.32.], [1.34.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

1

2

2

3

3

групове заняття

практичне
заняття
ВЗНП

самостійна
робота

4

5

6

2

Порядок комплектування органів та підрозділів охорони
державного кордону службовими собаками
Навчальні питання:
1. Способи комплектування породного складу службових
собак за напрямком їх підготовки
2. Організація вирощування і підготовки стройових собак у
підрозділах відтворення службових собак Державної прикордонної
служби України
3. Порядок вибракування службових собак

6

Методика добору собак для службового дресирування у
Державній прикордонній службі України
Навчальні питання:
1. Організація та проведення експертизи робочих якостей
службових собак (порядок тестування робочих якостей собак під
час їх закупівлі)
2. Порядок оформлення документів, які відпрацьовуються під
час комплектування кінологічної служби службовими собаками
3. Організація заходів щодо перевезення службових собак під
час їх закупівлі

[1.10.], [1.11.],
[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.23.],
[1.28.], [1.29.],
[2.1.], [3.1 – 3.2],
[3.5 – 3.8]
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Навчальні питання:
1. Відпрацювання проекту наказу з питань службової
діяльності кінологічних підрозділів
2. Порядок відпрацювання пропозицій до проєкту
розпорядження про підготовку та використання інспекторівкінологів та закріплених за ними службових собак в охороні
державного кордону на рік
3. Планування основних заходів служби кінологічного
забезпечення органу охорони державного кордону

[1.1. – 1.34.],
[2.1], [3.1 – 3.8]

[1.17.], [1.19.],
[1.20.], [1.23.],
[1.28.], [1.29.],
[2.1.], [3.7 – 3.8]

1

2

3

Диференційований залік
Разом за 8 семестр
Разом за 4 курс
Усього за дисципліну

4

4
150
150
150

Умовні скорочення:
ВЗНП – відділ забезпечення навчального процесу
Пр – племінний розплідник
Мц – митний центр
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4. Здійснення координації діяльності структурних підрозділів
органу охорони державного кордону з питань підготовки та
використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками
5. Розробка проєктів наказів про організацію і проведення
зборів (настановчого, навчально-методичного)
6. Розробка проєкту наказу про організацію і проведення
змагань з інспекторами-кінологами з службовими собаками,
програми їх проведення
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1.6. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України Закон України від 24 березня 1999 року № 550-XIV. – Зі
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1.8. Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 831.
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Державної митної служби України від 29 листопада 2010 року № 903/586/595/1433.
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особливий період : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року № 1132.
1.30. Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 22 квітня 2011 року № 260.

1.31. Державний стандарт професійно-технічної освіти (освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника Кінологічного
навчального центру Державної прикордонної служби України).
1.32. Про перелік основних керівних документів у Державній прикордонній службі України: наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 12 серпня 2020 року № 81.
1.33. Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин : Наказ Міністерства внутрішніх
справ України від 29 січня 2018 року № 52.
1.34. Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України : наказ МВС
від 30 листопада 2018 № 971.
2. Базова
2.1. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками : навчально-методичний посібник / А. О. Афанасьєв, С. В. Серховець.
Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2015. 152 с.
3. Допоміжна
3.1. Основи підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками до пошуку вибухових речовин, зброї, боєприпасів : навчальнометодичний посібник / А. О. Афанасьєв, С. В. Серховець. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Б. Хмельницького, 2014. 162 с.
3.2. Основи підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками до пошуку наркотичних засобів і психотропних речовин:
навчально-методичний посібник / М. В. Вдовенко, А. О. Афанасьєв, С. В. Серховець. Хмельницький : Видавництво Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2016. 128 с.
3.3. Охорона та захист державного кордону в умовах загострення воєнно-політичної обстановки : підручник / В. О. Назаренко,
В. М. Серватюк, О. В. Бляшенко та ін. Хмельницький, 2016. 220 с.
3.4. Порядок провадження діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування
службових собак в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України : методичний посібник / М. В. Вдовенко, О. В. Адамчук,
М. І. Гец, А. О. Афанасьєв. Хмельницький : НАДПСУ, 2019. 196 с.;
3.5. Стандарти в кінології розроблені агентством «Фронтекс» спільно з країнами Європейського Союзу.
3.6. Методика добору собак для службового дресирування у Державній прикордонній службі України, 2014. 12 с.;
3.7. Інформаційно-довідковий матеріал щодо прикладів позитивних дій інспекторів-кінологів зі службовими собаками;
3.8. Аналітична довідка про окремі аспекти обстановки на державному кордоні.
3.9. Стандарти кінології країн НАТО (AMedP-8.4/AMWDP-1).

ОЦІНЮВАННЯ
Поточне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання результатів
навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozh-otsinka-2020-_12.01..pdf Форма та зміст критеріїв оцінювання результатів поточного
контролю визначаються у відповідних методичних розробках занять, які підлягають обов’язковому оцінюванню, а форма та критерії
оцінювання результатів підсумкового контролю – у методичних матеріалах для проведення диференційованого заліку.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Загальну оцінку за аудиторну, самостійну (індивідуальну) роботу необхідно вираховувати як середньоарифметичну з поточних оцінок,
шляхом ділення суми оцінок (5,4,3,2), отриманих протягом періоду вивчення дисципліни на їх кількість. Для розрахунку, кількість поточних оцінок
повинна бути не менше чотирьох. Індивідуальні завдання оцінюються як «зараховано» або «не зараховано».
Середньоарифметична оцінка з поточних оцінок складається з оцінок за аудиторну, самостійну (індивідуальну) роботу та проставляється
окремою графою в журналі обліку навчальних занять навчальної групи з округленням до 0,01 після останнього заняття з дисципліни. До оцінок за
аудиторну роботу відносяться оцінки за заняття, під час яких здійснювалось обов’язкове оцінювання та оцінки, одержані на інших заняттях.
Індивідуальна робота оцінюються за національною шкалою. Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється з середньоарифметичної оцінки
з поточних оцінок та оцінки одержаної на семестровому контролі.
Загальна оцінка семестрового контролю є сумою від середньоарифметичної суми загальних балів, помноженої на ваговий коефіцієнт 0,8 та
оцінки за диференційований залік помноженої на 0,2. Курсант допускається до диференційованого заліку, якщо він виконав всі види завдань,
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
Курсант, який отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не відзвітував за
індивідуальну роботу, не допускається до семестрового контролю. У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового
контролю, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і у відомості обліку успішності
екзаменатор проставляє – «не допущений», а в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною
шкалою, 35 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС.
Якщо курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження тощо, і це
підтверджено документально), рішенням начальника кафедри надається індивідуальна консультація та визначаються терміни можливості
ліквідувати заборгованість.
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:
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

дотримання загальноприйнятих етичних норм;
демократичні відносини між представниками академічної спільноти;
об’єктивне оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти;
дотримання вимог наукової сумлінності в усіх видах наукової та освітньої діяльності;
виключення із практики академічної діяльності проявів хабарництва за отримання будь-яких переваг у освітній або дослідницькій
діяльності;
відповідальність за порушення академічної доброчесності.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації;
дотримання загальноприйнятих етичних норм;
використання в освітній або науковій діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації та сумлінне посилання на них;
уникнення фальсифікування або фабрикування інформації, наукових результатів з їх наступним використанням у роботі;
відповідальність за порушення академічної доброчесності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до академічної
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Методи навчання, які сприяють досягненню програмних результатів навчання та методи контролю досягнень програмних
результатів навчання
Шифр
Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
МН.1.1 Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
МН.1.2 Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
МН.1.3 Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
МН.1.4 Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота,
пробні вправи, творчі вправи, усні вправи,
практичні вправи, графічні вправи, технічні
вправи)
МН.1.5 Методи самостійного та індивідуального
навчання
(рецептивний, репродуктивний,
евристичний, дослідницький)
2. Активні методи навчання
МН.2.1 Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
МН.2.2 Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл,
навчання через науково-дослідну роботу)
МН.2.3 Неімітаційні
(групова
дискусія,
індивідуальні
практикуми, метод «ХОБО», активні види
лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
МН.3.1 Інтерактивні методи в малих групах
МН.3.2 Інтерактивні методи в великих групах
МН.3.3 Інтерактивні методи під час самостійної
роботи

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
МК 1.5
Виконання нормативу
МК 1.6
Виконання вправи
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
МК 2.9
Виконання нормативу
МК 2.10
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
МК 3.4
Виконання нормативу
МК 3.5
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний
МК 4.5
Практичний

