НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК 12 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»

ОПП «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»
Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Форма здобуття освіти: денна
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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби України» є обов’язковою
для професійної підготовки ОПП «Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 2,3,4 семестру на кафедрі
прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів.
Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка офіцера оперативно – тактичного рівня здатного
організовувати та здійснювати управління оперативно-службовою діяльністю підрозділів та органів охорони державного
кордону в повсякденних умовах та при ускладненні обстановки з урахуванням існуючої (прогнозованої) обстановки на
основі комплексного використання різнорідних сил та засобів.
Основне завдання навчальної дисципліни – навчити слухачів організовувати та керувати оперативно-службовою
діяльністю органу охорони державного кордону, ефективному застосуванню сил і засобів органу охорони державного
кордону у різних умовах обстановки.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів
навчання, які передбачають здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання його
складових, а саме:
ПРН 2 Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, координацію дій
угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту державного кордону, організовувати і планувати роботу
прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного кордону, а також здійснювати взаємодію з
представниками інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної
діяльності; між підрозділами органу охорони державного кордону, з підрозділами та частинами інших військових
формувань, у тому числі іноземними.
Знання:
положень нормативно-правових актів України із суміжними державами, пов’язаних з підтриманням режиму
державного кордону України, виконанням міжнародних договорів з цього питання, створенням умов для мирного
розв'язання прикордонних конфліктів та інцидентів на певній ділянці державного кордону України.
Розуміння:
змісту і особливостей роботи посадових осіб органу охорони державного кордону в системі прикордоннопредставницької роботи.
Застосовування:
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положень нормативно-правової бази щодо організації прикордонно-представницької роботи в органі охорони
державного кордону в різних умовах обстановки, контроль за виконанням міжнародних актів з прикордонних питань,
підтримання ділових і добросусідських відносин з Прикордонними Представниками суміжних держав у інтересах
вирішення завдань з охорони державного кордону і забезпечення його безпеки.
Аналіз:
підходів щодо порядку врегулювання прикордонних інцидентів та конфліктних ситуацій, що виникають на
державному кордоні.
Синтез:
отриманих завдань для організації прикордонно-представницької роботи на ділянці відповідальності органу
(підрозділу) охорони державного кордону.
Оцінювання:
обстановки, прогнозування її розвитку, дій правопорушників (противника) на ділянці відповідальності органів
(підрозділів) охорони державного кордону з метою підтримання ділових і добросусідських зв’язків з прикордонними
представниками суміжних держав, їх розвитку і зміцнення в інтересах вирішення та координації завдань щодо охорони
державного кордону й забезпечення його безпеки, врегулювання прикордонних інцидентів та конфліктних ситуацій.
ПРН 3Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність, оперативнослужбову діяльність органу охорони державного кордону, комплексне функціонування підсистем побудови охорони
державного кордону, а також ефективне застосування сил і засобів у різних умовах обстановки.
Знання:
основних положень теорії охорони державного кордону і напрямів розвитку тактики Державної прикордонної
служби України, організаційної структури підрозділів та органів охорони державного кордону Державної прикордонної
служби України, їх оперативно-службове призначення, можливості різнорідних сил та засобів по охороні державного
кордону і порядок їх використання, порядку організації оперативно-службової діяльності органу охорони державного
кордону з урахуванням існуючої (прогнозованої) обстановки на основі комплексного використання різнорідних сил та
засобів під час повсякденної охорони державного кордону, в умовах надзвичайного стану та в особливий період.
Розуміння:
змісту і послідовності роботи посадових осіб підрозділів та органів управління прикордонного загону щодо
організації оперативно-службової діяльності в повсякденних умовах, в умовах надзвичайного стану та в особливий
період.
Застосовування:
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положень теорій управління, прикордонної безпеки, збройної боротьби, тенденції їх розвитку для вирішення
практичних завдань, нормативно-правовової бази щодо основних принципів функціонування підрозділів та органів
охорони державного кордону, їх сил та засобів, форм оперативно-службової діяльності, побудови охорони державного
кордону на ділянці підрозділів та органів охорони державного кордону.
Аналіз:
підходів щодо порядку охорони державного кордону з урахуванням конкретної (прогнозованої) обстановки з
подальшим проведенням всіх наступних заходів щодо реалізації прийнятого рішення на підставі комплексного
застосування різнорідних сил та засобів.
Синтез:
отриманих завдань для організації оперативно-службової діяльності органу (підрозділу) охорони державного
кордону на певний період.
Оцінювання:
обстановки, прогнозування її розвитку, дій правопорушників та противника на ділянці підрозділів та органів
охорони державного кордону, свої сили та засоби.
ВИКЛАДАЧ: згідно форми А-4.03
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи організації служби прикордонних нарядів в пунктах пропуску та на ділянці державного кордону поза
пунктами пропуску. Керівництво службою прикордонних нарядів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії кафедри прикордонної безпеки, мультимедійний проектор, екран, ноутбук, навчальна
література з навчальної дисципліни, модульне середовище кафедри прикордонної безпеки.
Програмне забезпечення: модульне середовище академії – https://10.241.24.43/course/index.php?categoryid=23.
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Аудиторна робота
самостійна робота

усього

4

підсумковий контроль

2
2

КШН

контрольна робота

курсова робота

практичні заняття

8
8

групові вправи

індивідуальні заняття

44
38
38
120

семінари

64
56
60
180
групові заняття

усього аудиторних занять

2
2
2
6
лекції

загальна

1
2
2
3
2
4
Усього
кількість кредитів ЕCTS

семестр

курс
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна
робота

-

-
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

ЗК 1
ЗК 8

СК 8

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

МК1.4; МК2.1; МК2.2; МК3.3; МК4.1

Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах.

МК1.4; МК2.1; МК2.3; МК3.1; МК3.2;
МК4.2; МК4.4.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності
Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності, визначено і
наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих до їх МК1.4; МК2.1; МК2.3; МК3.1; МК3.2;
виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань у МК4.2; МК4.4.
різних умовах обстановки.

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

ПРН 2

Програмні результати навчання

Методи навчання

Координувати діяльність суб’єктів забезпечення МН1.1; МН1.2; МН1.3;
публічної безпеки і порядку, координацію дій МН1.4; МН2.2; МН3.6;
угрупованнями військ (сил) під час виконання МН4.1; МН4.2; МН4.3
завдань захисту державного кордону, організовувати
і планувати роботу прикордонно-представницького
апарату в інтересах охорони державного кордону, а
також здійснювати взаємодію з представниками
інших органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування,
громадськістю
з
питань
правоохоронної діяльності; між підрозділами органу
охорони державного кордону, з підрозділами та
частинами інших військових формувань, у тому
числі іноземними.

Оцінювання
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК3.1;МК4.2
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Шифр

ПРН 3

Програмні результати навчання

Методи навчання

Оцінювання

Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, МН1.1; МН1.2; МН1.3;
які
здійснюють
правоохоронну
діяльність, МН1.4; МН2.2; МН3.6;
оперативно-службову діяльність органу охорони МН4.1; МН4.2; МН4.3
державного кордону, комплексне функціонування
підсистем побудови охорони державного кордону, а
також ефективне застосування сил і засобів у різних
умовах обстановки.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК3.1;МК4.2

5

8

Л4

Сз4

6

Л2

Гз2

4

Гз2

Сз2

2

Кр2

6

Гз2

Гз2

Сз2

Сз2

К-сть
годин

Загальні положення про державний
кордон України
Основи
діяльності
відділу
2.
прикордонної служби
Особливості
ОСД
відділу
3
прикордонної служби в різних
умовах
Контрольна робота (Мк №1)
Основи діяльності органом охорони
4
державного кордону
Організація оперативно-службової
діяльності.
1.

Номери тем,
занять та
кількість годин

01

1/1Л(4); 1/2Сз(4).

8

03

2/1Л(2); 2/2Гз(2);
2/3Сз(2).

6

04

3/1Гз(2);3/2Сз(2).

4

04

Кр(2) (Мк№1).
4/1Гз(2); 4/2Гз(2);
4/3Сз(2).
5/1 Л (2); 5/2Сз(2)
.
5/3Гв(2);
5/4Гв(2);
5/5Гв(2);
5/6Гв(4);
5/7Гв(4).

2

Місяці

Найменування теми

Запланована кількість аудиторного навантаження – 120 годин
Номери , вид занять та
кількість годин
1
2
3
4
5
6
7
8
для 1 курсу на 2021 – 2022 навчальний рік 44 години
К-сть
годин

№
теми

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

04
05

18

Л2

Сз2

Гв2

Гв2

Гв2

Гв4

Гв4
06

6
4

14

8
для 2 курсу на 2022 – 2023 навчальний рік 76 годин

6.

Особливості оперативно-службової
діяльності прикордонного загону в
різних умовах.

Охорона
державного
кордону
прикордонним
загоном
при
ускладненні обстановки
Контрольна робота (Мк №2)
Прикордонно-представницька
8
робота
в
органах
охорони
державного кордону.
5,6 КШН (Мк №3)
Екзамен
Всього за курс
7

09
Гз2

Гз2

Сз2

Гв2

12

Гз4

Гз4

Гз2

Сз2

4

Кр2

2

Гз4

01

8/1Гз(2).

2

Е6

03
05

КШН(30)
Е(6)

30
6
120

Умовні скорочення:
Лекція - Л
Групове заняття - Гз
Семінарське заняття - Сз
Індивідуальне заняття - Із
Групова вправа - Гв
Командно-штабне навчання - КШН
Контрольна робота - Кр
Модульний контроль - Мк
Екзамен - Е
Заняття, що обов’язкове для оцінювання - 5/3Пз(2)

Гв2

Гв4

Гв4

12

22

30
6
120

Гв4

6/1Гз(2); 6/2Гз(2);
6/3Сз(2).
6/4Гв(2);
6/5Гв(4);
6/6Гв(2);
6/7Гв(4);
6/8Гв(4).
7/1Гз(4); 7/2Гз(4);
7/3Гз(2); 7/4Сз(2).
Кр(4) (Мк№2).

10

26

9
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№ заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1 КУРС
ІІ-й СЕМЕСТР
МОДУЛЬ 1.
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
Загальні положення про державний кордон України
10

1

1

лекція

самост. робота

2

2

семінар

4

2

4

14

Державний кордон України, режим державного кордону та [1.1-1.3], [1.5],
прикордонний режим.
[1.13-1.15]
Навчальні питання:
1. Визначення державного кордону України і забезпечення його охорони [2.1], [2.3]
та захисту.
2. Встановлення та позначення державного кордону України.
3. Режим державного кордону України.
4. Прикордонний режим.
Загальні положення про територіальне море та внутрішні води
України.
Навчальні питання:
1. Територіальне море України.
2. Внутрішні води України.
3. Виключна (морська) економічна зона.
Основні положення про державний кордон України.
Навчальні питання:
1. Визначення, встановлення та позначення державного кордону
України.
2. Територіальне море та внутрішні води України.
3. Режим державного кордону України.
4. Прикордонний режим.
Основи діяльності відділу прикордонної служби.

[1.1-1.3], [1.5],
[1.13-1.15]
[2.1], [2.3]

[1.1-1.3], [1.5],
[1.13-1.15]
[2.1], [2.3]
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1

лекція

2

самост. робота

2

самост. робота

2

групове заняття

самост. робота

2

2

4

Завдання, функції, організаційна структура відділу прикордонної [1.1-1.3], [1.5],
служби.
[2.4], [3.11],
Навчальні питання:
[3.12], [3.13]
1. Завдання та функції відділу прикордонної служби.
2. Організаційна структура та права відділу прикордонної служби.
Повноваження відділу прикордонної служби та його структурних [1.1-1.3], [1.5],
підрозділів.
[2.4], [3.11],
Навчальні питання:
[3.12], [3.13]
1. Повноваження відділу прикордонної служби.
Основи оперативно-службової діяльності відділу прикордонної
служби.
Навчальні питання:
1. Поняття оперативно-службової діяльності.
2. Побудова охорони державного кордону на ділянці відділу
прикордонної служби.
Основи організації оперативно – службової діяльності відділу
прикордонної служби.
Навчальні питання:
1. Робота начальника відділу прикордонної служби з прийняття рішення
щодо здійснення оперативно – службової діяльності.
2. Робота начальника відділу прикордонної служби щодо визначення
завдань заступникам та структурним підрозділам.
Робота начальника відділу прикордонної служби з організації та
керівництва оперативно-службовою діяльністю.
Навчальні питання:
1. Організація оперативно-службової діяльності.
2. Керівництво оперативно-службової діяльності.
3. Контроль оперативно-службової діяльності.

[1.1-1.3], [1.5],
[2.4], [3.11],
[3.12], [3.13]

[1.1-1.3], [1.5],
[2.4], [3.16]

[1.1-1.3], [1.5],
[2.4], [3.16]
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3

семінар

3

2

8

1

групове заняття

самост. робота

2

4

Відділ прикордонної служби – основний підрозділ прикордонного [1.1-1.3], [1.5],
загону.
[2.4], [3.16]
Навчальні питання:
1. Завдання відділу прикордонної служби та його структурних
підрозділів.
2. Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби.
3. Організація та керівництво оперативно-службовою діяльністю відділу
прикордонної служби.
Особливості оперативно-службової діяльності відділу прикордонної
служби в різних умовах
Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби в
умовах ускладнення обстановки.
Навчальні питання:
1. Охорона державного кордону відділом прикордонної служби в разі
ускладнення обстановки.
2. Способи дій підрозділів відділу під час проведення спеціальних
заходів щодо пошуку правопорушників.
Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби в
різних фізико-географічних умовах.
Навчальні питання:
1. Охорона державного кордону на морі на річках та інших водоймах.
2. Охорона державного кордону в гірсько-лісистій місцевості.
3. Охорона державного кордону взимку.
4. Особливості організації оперативно – службової діяльності відділу
прикордонної служби в умовах надзвичайних ситуацій

[1.1-1.3], [1.5],
[2.4], [3.16]

[1.1-1.3], [1.5],
[2.4], [3.16],
[3.17]
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2

семінар

контр. робота

2

Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної
різних умовах.
Навчальні питання:
1. Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної
умовах ускладнення обстановки.
2. Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної
умовах надзвичайних ситуацій.
3. Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної
різних фізико-географічних умовах.

служби в
служби в
служби в
служби в

Модульний контроль №1

2

[1.1-1.3], [1.5],
[2.4], [3.16],
[3.17]

Матеріали
контрольної
роботи

МОДУЛЬ 2
ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
4

8

1

групове заняття

самост. робота

2

2

Основи діяльності органу охорони державного кордону.
Орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби
України.
Навчальні питання:
1. Поняття, призначення та організаційна структура органу охорони
державного кордону.
2. Завдання та повноваження органу охорони державного кордону.

[1.1-1.3],
[1.5], [1.6],
[1.12],
[2.1]
[2.4], [3.7]

Правові основи діяльності прикордонного загону.
[2.1], [3.7]
Навчальні питання:
1. Обов’язки посадових осіб прикордонного загону.
2. Повноваження основних підрозділів управління прикордонного
загону.
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Основи оперативно-службової діяльності прикордонного загону.
Навчальні питання:
1.Оперативно-службова діяльність прикордонного загону.

2

групове заняття

2

3

семінар

2

5

8

1

лекція

2

самост. робота

4

[1.1-1.3],
[1.5], [1.6],
[1.12],
[2.1]
2. Форми оперативно-службової діяльності.
3. Побудова охорони державного кордону на ділянці прикордонного [2.4], [3.7]
загону
Основи функціонування прикордонного загону.
[1.1-1.3],
Навчальні питання:
1. Орган охорони державного кордону. Правові основи діяльності [1.5], [1.6],
[1.12],
[2.1]
прикордонного загону.
3. Організаційна структура та повноваження основних підрозділів [2.4], [3.7]
управління прикордонного загону.
4. Форми оперативно-службової діяльності прикордонного загону.
5. Побудова охорони державного кордону на ділянці прикордонного
загону.
Організація оперативно-службової діяльності.
Основи
організації
оперативно
–
службової
діяльності [1.1-1.6],
[1.10], [1.12прикордонного загону.
Навчальні питання:
1.15],
[2.1]
1. Поняття підготовки до оперативно-службової діяльності.
[2.3],
[2.4],
2.
Організація
оперативно-службової
діяльності
начальником [3.7], [3.16],
прикордонного загону на ділянці відповідальності.
[3.20], [3.25],
[3.26]
Робота органів управління прикордонного загону з підготовки до [2.1], [3.16]
оперативно-службової діяльності в наступному календарному році.
Навчальні питання:
1. Зміст заходів підготовки до оперативно-службової діяльності в ході
першого етапу.
2. Зміст заходів підготовки до оперативно-службової діяльності в ході
другого етапу.

2

семінар

5

2

14

3

групова вправа

2

4

групова вправа

2

5

6

групова вправа

групова вправа

2

4
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Організація
оперативно-службової
діяльності
начальником [1.1-1.6],
[1.10], [1.12прикордонного загону на ділянці відповідальності.
Навчальні питання:
1.15],
[2.1]
1. Зміст заходів з підготовки до оперативно-службової діяльності в [2.3],
[2.4],
прикордонному загоні.
[3.7], [3.16],
2. Загальні положення щодо організації оперативно-службової [3.20], [3.25],
діяльності.
[3.26]
Комплексна тактична задача № 1-ДПС:
Організація
оперативно-службової
діяльності
на
ділянці
прикордонного загону.
Робота начальника прикордонного загону з отриманням Тактичне
розпорядження про підготовку до оперативно-службової діяльності завдання
для КТЗ
на наступний період.
Навчальні питання:
1-ДПС
1.З`ясування завдання, визначення головних завдань та заходів, які
потрібно провести негайно для найшвидшої підготовки підрозділів до
виконання отриманого завдання.
2. Прогноз розвитку обстановки на державному кордоні на наступний
період з деталізацією загроз та ризиків.
Робота начальника прикордонного загону з отриманням Тактичне
завдання
розпорядчих документів регіонального управління ДПСУ.
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Оцінка обстановки.
1-ДПС
2. Висновки з оцінки обстановки.
Робота начальника прикордонного загону щодо визначення задуму Тактичне
завдання
дій.
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Визначення задуму дій.
1-ДПС
2. Визначення завдань підрозділам.
Робота начальника прикордонного загону з прийняття рішення на Тактичне
завдання
оперативно-службову діяльність.
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Алгоритм роботи з прийняття рішення на оперативно-службову 1-ДПС
діяльність.

7

групова вправа

Разом за семестр

4

64

15
Доведення начальником прикордонного загону рішення на Тактичне
завдання
оперативно-службову діяльність.
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Доповідь рішення начальника прикордонного загону та його 1-ДПС
обґрунтування.
64 годин: 44 год - аудиторної роботи, 20 год - самостійної роботи.
2 КУРС
ІІІ-й СЕМЕСТР

6

18

1

групове заняття

самост. робота

2

групове заняття

2

4

2

Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного загону
в різних умовах
Особливості посиленої охорони державного кордону на ділянці
прикордонного загону
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо посиленої охорони державного кордону.
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону щодо посиленої
охорони державного кордону на ділянці відповідальності.
Робота начальника прикордонного загону щодо визначення завдань
на проведення спеціальних заходів.
Навчальні питання:
1. Визначення завдань підрозділам та елементам службового порядку.
Визначення основних питань взаємодії, управління, всебічного
забезпечення та роботи з персоналом.
Основи
проведення
спеціальних
заходів
щодо
пошуку
правопорушників.
Навчальні питання:
1. Поняття спеціальних заходів та способи дій.
2. Службовий порядок сил та засобів прикордонного загону під час
проведення спеціальних заходів.

[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]
[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]
[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]

самост. робота

3

4

самост. робота

4

семінар

2

6

16

4

групова вправа

2

Організація та ведення спеціальних заходів.
Навчальні питання:
1. Організація спеціальних заходів.
2. Динаміка дій сил та засобів прикордонного загону під час проведення
спеціальних заходів.
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[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]
[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]
[[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]

Особливості оперативно-службової діяльності прикордонним
загоном в різних фізико-географічних умовах.
Навчальні питання:
1.Особливості охорони морської ділянки.
2.Особливості охорони державного кордону на річці.
3.Особливості охорони державного кордону в гірсько-лісистій
місцевості.
Оперативно-службова діяльність прикордонного загону в різних
умовах.
Навчальні питання:
1. Особливості організації посиленої охорона державного кордону.
2. Особливості організації спеціальних заходів щодо пошуку
правопорушників.
3. Особливості оперативно-службової діяльності прикордонним загоном
в різних фізико-географічних умовах.
Комплексна тактична задача № 2-ДПС:
Організація оперативно-службової діяльності прикордонного загону
в різних умовах.
Організація посиленої охорони державного кордону прикордонним Тактичне
загоном.
завдання
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Оцінка обстановки.
2-ДПС
2. Визначення задуму дій.

5

6

7

8

групова вправа

групова вправа

групова вправа

групова вправа

4

2

4

4
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Доповідь рішення начальником прикордонного загону на посилену Тактичне
завдання
охорону державного кордону.
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Доповідь рішення начальником прикордонного загону на посилену 2-ДПС
охорону державного кордону та його обґрунтування.
Організація начальником прикордонного загону спеціальних заходів Тактичне
завдання
щодо пошуку правопорушників.
Навчальні питання:
для КТЗ
1. Оцінка обстановки.
2-ДПС
2. Визначення задуму дій.
Робота начальника прикордонного загону щодо визначення завдань
на проведення спеціальних заходів.
Навчальні питання:
2. Визначення завдань підрозділам та елементам службового порядку.
3. Визначення основних питань взаємодії, управління, всебічного
забезпечення та роботи з персоналом.
Доповідь рішення начальника прикордонного загону на проведення
спеціальних заходів.
Навчальні питання:
1. Доповідь рішення і його обґрунтування.
Охорона

20

7
1

групове заняття

4

державного

кордону

прикордонним

загоном

Тактичне
завдання
для КТЗ
2-ДПС
Тактичне
завдання
для КТЗ
2-ДПС

при

ускладненні обстановки.
Організація оперативно-службової діяльності органів охорони
державного кордону в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.
Навчальні питання:
1.Загальні положення.
2.Основні завдання та обов’язки Державної прикордонної служби
України у сфері реагування на надзвичайні ситуації.
3. Порядок застосування сил та засобів ДПСУ, що залучаються до
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру.

[1.1-1.4],
[2.1],
[2.2],
[3.18], [3.19],
[3.21], [3.23],
[3.24], [3.30]

2

самост. робота

2

групове заняття

4

самост. робота

3

групове заняття

4

2
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Організація оперативно-службових дій органів охорони державного [1.1-1.4],
[2.2],
кордону в умовах виникнення кризових ситуацій на державному [2.1],
[3.18], [3.19],
кордоні.
Навчальні питання:
[3.21], [3.23],
1.Загальні положення щодо кризових ситуацій на державному кордоні.
[3.24], [3.30]
2.Особливості локалізації кризових ситуацій на ділянці відповідальності
прикордонного загону.
Дії прикордонного загону при відбитті збройного вторгнення [1.1-1.4],
[2.1],
[2.2],
противника.
Навчальні питання:
[3.18], [3.19],
1. Відбиття прикордонним загоном збройного вторгнення противника.
[3.21], [3.23],
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону при відбитті [3.24], [3.30]
збройного вторгнення противника.
3. Застосування підрозділів складу бойового резерву на ділянці
прикордонного загону.
Застосування резервів на ділянці прикордонного загону.
Навчальні питання:
1. Класифікація резервів.
1. Умови та правила залучення резервів до посилення охорони
державного кордону.
2. Організація оперативно-службової діяльності резервів при посиленні
охорони державного кордону.

[1.1-1.4],
[2.1],
[2.2],
[3.18], [3.19],
[3.21], [3.23],
[3.24], [3.30]

Дії прикордонного загону при ліквідації диверсійно-розвідувальних
груп противника.
Навчальні питання:
1. Боротьба з незаконними збройними формуваннями, диверсійнорозвідувальними групами противника.
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону при ліквідації
диверсійно-розвідувальних груп противника.

[1.1-1.4],
[2.1],
[2.2],
[3.18], [3.19],
[3.21], [3.23],
[3.24], [3.30]

самост. робота

2

семінар

2

4

контр. робота

4

Разом за семестр

58

19
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного загону [1.1-1.4],
[2.1],
[2.2],
в особливий період.
Навчальні питання:
[3.18], [3.19],
1.Загальні положення.
[3.21], [3.23],
2. Охорона державного кордону прикордонним загоном в період [3.24], [3.30]
загострення військово-політичної обстановки.
3. Участь прикордонного загону в територіальній обороні
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного загону [1.1-1.4],
[2.1],
[2.2],
при ускладненні обстановки.
Навчальні питання:
[3.18], [3.19],
1. Дії прикордонного загону при виникненні надзвичайних ситуацій.
[3.21], [3.23],
2. Дії прикордонного загону при відбитті збройного вторгнення [3.24], [3.30]
противника.
3. Дії прикордонного загону в боротьбі з диверсійно-розвідувальними
групами противника.
Матеріали
контрольної
Модульний контроль №2
роботи
58 годин: 38 год - аудиторної роботи, 20 год - самостійної роботи.

2 КУРС

8

10

ІV-й СЕМЕСТР
Прикордонно-представницька робота в органах охорони державного
кордону.

1

групове заняття

4

самост. робота

6

20
[1.1],
[1.2];
Загальні положення про прикордонно – представницький апарат.
Навчальні питання:
[1.7], [1.11];
1. Склад, структура та завдання прикордонно-представницького [1.12], [2.1],
апарату.
[2.3], [3.14],
2. Права та обов’язки осіб, які входять до складу.
[3.15]
3. Особливості організації прикордонно-представницької роботи на
державному кордоні України.
4. Прикордонно–представницькі
зустрічі,
спільні
засідання
прикордонних представників.
[1.1],
[1.2];
Основи діяльності прикордонно – представницького апарату.
1. Форми діяльності прикордонно-представницького апарату.
[1.7], [1.11];
2. Планування та звітності за результатами
прикордонно- [1.12], [2.1],
представницької роботи.
[2.3], [3.14],
3. Класифікація прикордонних інцидентів та конфліктів.
[3.15]
4. Одностороннє розслідування.
5. Спільне розслідування.

Підготовка до проведення ділової гри – 14 год

самост. робота

6

самост. робота

4

Тактичне
завдання
та
карта ділянки
відповідально
сті
Оцінка обстановки та висновки щодо протиправної діяльності під [1.1-1.6],
[1.10], [1.12час посиленої охорони прикордонним загоном.
Навчальні питання:
1.15],
[2.1]
1. Деталізація схем протиправної діяльності на ділянці прикордонного [2.3],
[2.4],
загону.
[3.7], [3.16],
2. Оцінка можливостей сил та засобів прикордонного загону.
[3.20], [3.25],
[3.26]
Підготовка до проведення ділової гри.
Навчальні питання:
1. Вивчення основного тактичного завдання.
2. Нанесення загальної та часткової обстановки на карти.

5,6

самост. робота

4

Зміст роботи начальника прикордонного загону щодо організації та
проведення спеціальних заходів по пошуку правопорушників на
визначеній ділянці.
Навчальні питання:
1.Особливості роботи посадових осіб прикордонного загону в ході
проведення спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників на
ділянці прикордонного загону.

Командноштабне навчання

30

Організація оперативно-службової діяльності на ділянці
прикордонного загону.

6
Разом за семестр

58

Разом за курс

180

21
[1.1-1.6],
[1.10], [1.121.15],
[2.1]
[2.3],
[2.4],
[3.7], [3.16],
[3.20], [3.25],
[3.26]
Тактичне
завдання

Матеріали
екзамену
58 годин: 38 год – аудиторної роботи, 20 год – самостійної роботи.
Екзамен

180 годин: 120 год – аудиторної роботи, 60 год – самостійної роботи.

ЛІТЕРАТУРА
Базова:
- Статут з охорони державного кордону України, частина І, прикордонний загін (проект).
- Охорона державного кордону прикордонним загоном (загоном прикордонного контролю) при загостренні воєннополітичної обстановки (у загрозливий період). Хмельницький 1998. Інв. №1556 – в . В.В. Голінко ,полковник,
кандидат військових наук.
- Інтегроване управління кордонами. М.М. Литвин. Хмельницький 2012. (Основи інтегрованого управління
кордонами. курс лекцій. М.М. Литвин. Хмельницький 2011).
- Наказ АДПС України від 29.12.2009 року № 1040 “Про затвердження інструкції з організації оперативно-службової
діяльності відділів прикордонної служби Державної прикордонній служби України”.
Допоміжна:
- Практичні рекомендації з організації застосування підрозділів складу бойового резерву для посилення охорони
Державного кордону , м. Київ 2018 рік.
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- Практичні рекомендації щодо порядку організації застосування оперативно-бойової прикордонної комендатури в
складі сил АТО, м. Київ 2016 рік.
- Організаційно-методичні рекомендації щодо організації оперативно-службової діяльності відділень інспекторів
прикордонної служби.
- Охорона державного кордону. Хмельницький 2008. Інв. № 1884-в.
- Робота органу управління, керівництва підрозділу охорони державного кордону в повсякденних умовах та у разі
ускладнення обстановки. Хмельницький 2009. Інв. № 1894-в.
- Робота управління органу охорони державного кордону в повсякденних умовах та у разі ускладнення обстановки.
Хмельницький 2009. Інв. № 1892-в. М.Ю. Цибровський.
- Служба штабів органів охорони державного кордону Підручник.
- Настанова по охороні державного кордону та дій Прикордонних військ в особливий період. Інв.№ 1839 – в.
3.30
Настанова по діям Прикордонних військ в період загострення військово-політичної обстановки та у
військовий час. Інв. № 956 – в.

-

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Президент
України
[Електронний
ресурс]:
офіційне
Інтернет-представництво.
Режим
доступу:
http://www.prezident.gov.ua.
Верховна Рада України[Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
Кабінет Міністрів України[Електронний ресурс]: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. - Режим
доступу: http://www.kmu.gov.ua.
Рада національної безпеки і оборони України[Електронний ресурс]: офіційний сайт. Режим доступу:
http://www.rainbow.gov.ua.
Міністерство внутрішніх справ України[Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. Режим доступу:
http://mvs.gov.ua.
Міністерство закордонних справ України[Електронний сайт]: офіційний веб-сайт. Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua.
Міністерство оборони України[Електронний сайт]: офіційний веб-сайт Міністерства оборони України. Режим
доступу: http://www.mil.gov.ua.
Служба безпеки України[Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт.- Режим доступу: http://ssu.gov.ua.
Державна служба надзвичайних ситуацій України[Електронний сайт]: Офіційний інформаційний портал. Режим
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доступу: http://www.mns.gov.ua.
- Державне підприємство«Українська правова інформація» [Електронний ресурс]: веб-портал. Режим доступу:
http://ovu.com.ua.
- Нормативні акти України[Електронний ресурс]: веб-сайт.- Режим доступу: http://www.nau.odessa.ua/naucdshop.
- Офіційний сайт ДПС України/ нормативно – правова база/ - http://dpsu.gov.ua/ua/about/law_base/
- Офіційний сайт НАДПСУ - http://nadpsu.edu.ua/
ОЦІНЮВАННЯ
Поточне, рубіжне 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
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/.
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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
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