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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Оперативна протидія організованій злочинності та тероризму» є вибірковою дисципліною за
вибором курсанта для вивчення ОПП «Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 8-го семестру на кафедрі Спеціальних
дисциплін.
Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування курсантами питань, пов`язаних з виконанням функцій Державної
прикордонної служби України (далі – ДПС України) у сфері протидії транскордонній злочинності та тероризму, відповідно до
чинного кримінально-процесуального законодавства України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністью» «Про боротьбу з тероризмом», Концепцій розвитку
Державної прикордонної служби України на період до 2022 року та інтегрованого управління кордонами.
Сформувати у курсантів концептуальне уявлення про явище організованної злочинності та тероризму, його витоки та
еволюцію. Ознайомити з формами та методами діяльності сучасних організованних злочинних обєднань та терористичних
організацій, а також підходів до боротьби з ними.
Надання можливості майбутнім оперативним працівникам закріпити після вивчення основного курсу, теоретичні питання
на практиці та остаточно з’ясувати сутність, систему і порядок організації оперативно – розшукової діяльності (далі - ОРД)
оперативно - розшуковими підрозділами ДПС України (далі - ОРП). Отримати професійні знання і навички з основних питань
організації оперативно – розшукової діяльності щодо протидії організованій злочинності та тероризму на державному кордоні
України.
Поряд з тим, вивчення цієї навчальної дисципліни передбачає підвищення правової культури оперативних працівників
Державної прикордонної служби України та ерудиції майбутніх-офіцерів прикордонників, формування впевненості у
благонадійності правової системи, ідей справедливості правосуддя, відданості ідеям істини, добра, законності, почуття
відповідальності перед суспільством, державою і людиною, прищеплення звички сумлінного виконання приписів законів.
Основне завдання навчальної дисципліни полягає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів оперативно –
розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України з питань протидії злочинним посяганням окремих осіб та
злочинних об’єднань на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів. Розгляд основних
положень вивчення та здійснення кримінального судочинства органів досудового розслідування, суду, оперативних підрозділів та
практики застосування норм кримінального процесуального права щодо боротьби з тероризмом; ознайомити курсантів з
основними концептуальними підходами до визначення поняття тероризм; прослідкувати витоки та основні етапи еволюції
тероризму; сформувати знання про підходи до класифікації тероризму та основні види тероризму; ознайомити курсантів з
психологічним аспектом тероризму; відстежити діяльність основних терористичних організацій сучасності; дослідити світовий
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досвід боротьби з тероризмом; показати специфіку проявів тероризму в Україні та методів боротьби з ними.
Курсант (слухач, студент), який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
Знати:
- поняття організованої злочинності (далі - ОЗ), її кримінологічну характеристику згідно нормативно – правової бази
України та міжнародного права;
- стратегію боротьби з ОЗ у сфері кримінального та кримінально – процесуального законодавства;
- зміст відомчих та міжвідомчих нормативних актів з питань протидії організованій злочинності (далі - ОЗ);
- типову структуру організованих злочинних об’єднань (організованої злочинної групи / угрупування (далі – ОЗГ/ОЗУ),
злочинної організації (далі – ЗО);
- ознаки ОЗ транскордонного характеру що віднесені до компетенції ДПС України за її видами, загальні умови що
сприяють її утворенню, основні сфери, напрямками та характер її діяльності, способи досягнення злочинної мети та причини їх
життєздатності (нелегальна міграція, торгівля людьми, контрабанда у всіх її проявах);
- основні форми ОРД щодо протидії ОЗ на державному кордоні, їх завдання і характеристики;
- особливості формування негласного апарату з представників кримінального середовища.
- порядок дотримання вимог заходів власної та внутрішньої безпеки під час роботи з представниками кримінального
середовища;
- порядок організації та проведення оперативних заходів з представниками кримінального середовища.
- витоки та історію тероризму, а також нові форми та методи терористичної діяльності на зламі ХХ – ХХІ ст.;
- структурні компоненти тероризму;
- характерні ознаки та особливості сучасного тероризму;
- класифікацію та основні види тероризму;
- передумови сучасного міжнародного тероризму;
- виникнення та розвиток ідеології ісламського фундаменталізму;
- основні тенденції діяльності сучасних терористичних організацій;
- міжнародні механізми протидії терористичній загрозі;
- особливості тероризму в Україні та боротьби з ним;
- сутність головних проблем кримінологічної науки у частині дослідження питань протидії тероризму;
- основні засади та принципи діяльності державних інституцій та суспільства у сфері протидії тероризму;
- законодавство, чинні концепції та програми у сфері боротьби з тероризмом;
- особливості застосування методів попереджувального впливу на причини та умови тероризму з боку окремих суб’єктів
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протидії.
Вміти:
збирати, вивчати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію про оперативну обстановку в середовищі
ОЗУ. Давати належну оцінку отриманій оперативній інформації та приймати рішення щодо її подальшого використання та роботи
по ній;
прогнозувати оперативну обстановку щодо діяльності організованих злочинних об’єднань на ділянці
відповідальності, робити висновки та подавати свої пропозиції щодо усунення причин та умов які знижують ефективність роботи
з питань протидії ОЗ та підвищення ефективності такої роботи;
організовувати та здійснювати заходи з протидії ОЗ;
здійснювати комплекс гласних не гласних оперативно – розшукових заходів у боротьбі з ОЗ;
здійснювати роботу по підбору, навчанню, вихованню, керівництву та раціональному використанню негласного
апарату у боротьбі з ОЗ;
застосовувати знання основ оперативної психології у процесі підбору, вербування та роботи з негласним апаратом з
числа членів ОЗУ, їх зв’язків та кола оточення;
дотримуватись заходів конспірації та власної безпеки у процесі здійснення роботи з конфіденційними джерелами
інформації придбаних з криміногенного середовища;
приймати ефективні рішення для реалізації оперативної інформації в ході провадження ОРС та під час виконання
доручень слідчого, прокурора;
- визначати тип терористичного акту;
- встановлювати структурні елементи терористичного акту;
- проводити аналіз терористичних організацій: визначати ідеологічну платформу, мету діяльності, шляхи фінансування,
союзників, еволюцію становлення, прогнозувати шляхи розвитку тощо;
- проводити аналіз офіційних статистичних даних про стан терористичної загрози в Україні;
- здійснювати аналіз чинного національного та міжнародного законодавства, що регламентує діяльність боротьби з
тероризмом;
- визначати рівень терористичної загрози окремому регіону світу чи окремій країні;
- оцінювати рівень захисту та протидії терористичній загрозі як на міжнародному, так і на регіональному та
національному рівнях.
- планувати, організовувати та проводити кримінологічні дослідження окремих кримінологічних проблем боротьби з
тероризмом з метою практичного застосування їх результатів для профілактики та попередження цього явища.
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Ознайомитись: з типовою структурою ОЗО за напрямками їх злочинної діяльності; з особливостями кримінальної
субкультури; з особливостями психології поведінки та спілкування з представниками кримінального світу; з основами протидії
розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав що здійснюється з використанням можливостей
організованих злочинних угрупувань; з основними дефініціями поняття міжнародного тероризму; особливостями міжнародного
тероризму як глобальної проблеми людства та політичними механізмами співпраці держав у протидії проявам сучасного
міжнародного тероризму; міжнародним співробітництвом у попередженні тероризму та діяльності провідних держав світу в
рамках реалізації власних антитерористичних стратегій; методами ведення переговорів, як одним з різновидів професійного
спілкування в умовах конфліктної взаємодії з представниками терористичних угруповань та психотехнологіями у взаємодії з
представниками терористичних угрупувань; інструментами і засобами, що використовуються терористами для досягання своїх
цілей, зброєю, яку використовують терористи, проблемою використання зброї масового ураження та проблемою контрою за
зброєю масового ураження.
ВИКЛАДАЧІ: згідно форми А-4.03.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Теорія ОРД, тактика ОРД, оперативне документування,
Негласні (слідчі) розшукові дії.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії кафедри спеціальних дисциплін.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

4
8
Усього за
дисципліну

5
5

150
150

40
40

24
24

-

4
4

за денною формою навчання
8
4
8
4

110
110

Основні методи навчання: МН1.2; МН1.3; МН 1.6; МН2.2; МН2.3; МН3.2 МН3.4;
МН3.5; МН 3.6; МН 3.7; МН3.9; МН4.2; МН4.3.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.2;МК 1.3; МК2.1; МК2.4; МК2.6; МК4.1
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+

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

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

контрольна робота

курсова робота

розрахункове завдання

конспект з теми
переклад текстів

реферат

Усього

підсумковий контроль

*модульний контроль

Індивідуальна робота

індивідуальні заняття

контрольна робота

рольові ігри

семінари

практичні заняття

групові заняття

Аудиторна робота

лекції

Усього аудиторних занять

Загальна

Кількість кредитів ECTS

Семестр

Курс

Кількість годин

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-1
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність працювати в команді.
Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства прав, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Фахові компетентності спеціальності

МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; М.К.2.6;
МК 1.1; М.К.2.6;
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.

СК-1

Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ
правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної
функції держави.
Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і
правоохоронної діяльності.
Здатність до критичного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у
професійній діяльності.
Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
правову інформацію з різних джерел.
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані
висновки та рекомендації.
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства,
протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми.
Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини,
матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та
обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин.

МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.

СК-3
СК-4
СК-5
СК-6
СК-7
СК-9

7

МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.

СК-10

Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.

СК-11

Здатність до аналізу та оцінки ризиків, що впливають на вчинення адміністративних МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
правопорушень так кримінальних злочинів (проступків)
Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її
запобігання.
Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно- МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
пошукових систем та баз даних.

СК-12
СК-14
СК-15
СК-16

СК-20

МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.

Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно- МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в
разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення
перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях, а також здатність надавати
домедичну допомогу.
Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз життю та
здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці.
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Шифр
РН-3
РН-12
РН-15
РН-17

РН-22

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Компетентність
Методи навчання
Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.
Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов
ускладнення оперативної обстановки.
Працювати автономно і в команді, виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання
складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.
Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі,
дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та припинення
нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави
(кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку тощо).
Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати
розвиток обстановки, дій правопорушників та противника, вживати заходів з метою
запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
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МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.
МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.

МК 1.1; МК1.2;МК1.3; МК2.1; МК2.4; М.К.2.6;МК4.1.

1

2

3

4

Оперативна протидія організованій
злочинності оперативними органами ДПС
України
Особиста безпека оперативного співробітника
в процесі протидії організованій злочинності

58

Л2

Л2

Л2

62

Л2

Л2

Протидія організованій злочинності в умовах
локальних військових конфліктів, правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану,
загострення соціально-політичної обстановки.
Класифікація та основні види тероризму.
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Л2

16

Л2

4
150

Дз4

Диференційований залік
Всього

2

3

4

5

6

Л2

Л2

Сз2

7

Номери тем, занять та
кількість годин

Кількість
годин

1

Найменування теми

Місяці

Номери, вид занять
та кількість годин

Кількість
годин

№ теми

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

02

1/1Л(2); 1/2Л(2); 1/3Л(2);
1/4Л(2); 1/5Л(2); 1/6Сз(2).

12

Сз2

02

2/1Л(2); 2/2 Л(2); 2/3Сз(2).

6

Л2

Сз2

03

3/1Л(2); 3/2Л(2); 3/3Сз(2).

6

Л2

Л2

04

4/1Л(2); 4/2Л(2);4/3Л(2);
4/4Сз(2); 4/5 Пз(4).
Дз(4.)

12

Сз2

Пз4

05

Всього

10

4
40

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

IV - курс
VIIІ - семестр
1

58
1

2

3

Лекція

2

Самостійна
робота

8

Лекція

2

Самостійна
робота

8

Лекція

2

ОПЕРАТИВНА ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАННІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ ОРГАНАМИ ДПС УКРАЇНИ
Оперативна характеристика організованої злочинності на державному кордоні
1. Організаційно-правові основи оперативної протидії організованій злочинності оперативно-розшуковими органами
ДПС України.
2. Типові форми організованої злочинності що функціонують на державному кордоні.
1. Правова основа оперативної протидії організованій злочинності оперативно-розшуковими органами ДПС
України.
2. Поняття організованої злочинності як суспільного явища.
3. Сутність утворення групової злочинної поведінки.
4. Оперативна характеристика форм організованої злочинності.
5. Оперативний аналіз структури організованих злочинних об’єднань.
6. Найбільш відомі міжнародні злочинні організації та основні напрямки їх злочинної діяльності.
Методи оперативної протидії організованим злочинним об’єднанням
1. Оперативна розробка.
2. Негласне проникнення.
1. Агентурне проникнення.
2. Агентурний метод.
3. Особливі методи агентурно-оперативної діяльності.
Оперативна протидія контрабандній діяльності та наркотрафіку
1. Оперативна характеристика контрабандної діяльності.
2. Особливості підбору негласного апарату в сфері протидії контрабандній діяльності.
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[1.15]; [1.16];
[1.36]; [2.3];
[2.4];

[1.1]; [1.15];
[1.16]; [1.20];
[1.35];[1.51];
[3.15];[3.16];
[3.17]; [3.20];

[1.15]; [1.16];
[1.36];

[1.15]; [1.16];
[1.36]; [1.20];
[1.51]; [1.53];
[2.5]; [2.6];
[3.15]; [3.16];
[1.17];
[1.15]; [1.16];
[1.36]; [3.15];
[3.16]; [1.51];

№
теми

№
заняття

1

2

4

5

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

Література

3

4

5

6

Самостійна
робота

10

[1.15]; [1.16];
[1.36]; [1.18];
[1.25]; [1.39];
[1.40]; [1.41];
[1.42]; [1.50];
[1.56]; [1.57];
[3.19]; [3.29];
[3.30];

Лекція

2

Самостійна
робота

10

Лекція

2

Самостійна
робота

10

1. Оперативна характеристика протиправної діяльності щодо незаконного переміщення вантажів та товарів через
державний кордон з порушенням митних правил.
2. Шляхи протидії контрабандній діяльності.
3. Оперативна характеристика контрабанди наркотичних речовин, психотропних засобів, їх аналогів, прекурсорів
та контрафактних медичних препаратів.
4. Законодавство України що регламентує обіг наркотичних речовин, психотропних засобів, їх аналогів та
прекурсорів і медичних препаратів що мають в своєму складі наркотичні складові.
5. Шляхи протидії контрабанді наркотичних речовин.
Оперативна протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми
1. Оперативна характеристика нелегальної міграції та торгівлі людьми.
2. Агентурна робота в сфері протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми.
1. Оперативна характеристика нелегальної міграції.
2. Форми нелегальної міграції та умови що сприяють її утворенню.
3. Оперативна характеристика протиправної діяльності щодо підроблення документів.
4. Шляхи протидії нелегальній міграції.
5. Оперативна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи (торгівля людьми, незаконна трудова
експлуатація, незаконна транспланталогія).
6. Форми торгівлі людьми, умови що сприяють її утворенню.
7. Загальна характеристика
8. Шляхи протидії злочинами проти волі, честі та гідності особи.
Оперативна протидія протиправній діяльності на державному кордоні в межах морської та річкової ділянки
оперативного забезпечення.
1. Оперативна характеристика протиправної діяльності в межах морської ділянки оперативного забезпечення.
2. Порядок формування негласного апарату серед осіб задіяних в море господарському комплексі.
1. Характеристика умов оперативно-службової діяльності в межах морської ділянки оперативного забезпечення та
їх вплив на розвиток оперативної обстановки.
2. Оперативна характеристика порушень природоохоронного законодавства на морі.
3. Оперативна характеристика незаконного промислу морських біоресурсів.
4. Оперативна характеристика порушень правил рибальства.
5. Оперативна характеристика незаконної розробки підводних нерухомих об’єктів віднесених до історичного
надбання та культурної спадщини України.
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[1.15]; [1.16];
[1.36]; [3.15];
[3.16]; [1.51];
[1.15]; [1.16];
[1.36]; [3.29];
[3.30]; [1.43];
[1.45]; [1.46];
[1.47];

[1.15]; [1.16];
[1.24]; [1.36];
[3.15]; [3.16];
[1.51];
[1.24]; [3.30];
[1.44]; [1.48];
[1.49]; [1.50];
[3.24]; [3.25];
[3.26]; [3.27];
[3.29]; [3.30];

№
теми

№
заняття

1

2
6

Види
Кількіст
навчальних ь годин
занять
3
4
Семінарське
2
заняття

2

62
1

2

Лекція

2

Самостійна
робота

26

Лекція

2

Самостійна
робота

30

Найменування теми і навчальні питання
5
Оперативна протидія організованій злочинності на державному кордоні
1. Структура та характерні ознаки типових форм організованих злочинних об’єднань що функціонують на
державному кордоні.
2. Суть методів оперативної протидії протиправній діяльності які носять організований характер.
3. Агентурно-оперативна робота оперативно-розшукових органів ДПС України.
ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ОПЕРАТИВНОГО СПІВРОБІТНИКА В ПРОЦЕСІ ПРОТИДІЇ
ОРГАНІЗОВАННІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
Особиста безпека оперативного співробітника в процесі протидії протиправній діяльності на державному
кордоні
1. Поняття та правова основа забезпечення власної безпеки оперативного складу ДПС України.
2. Особливості поведінки та психологія спілкування з представниками криміногенного середовища.
Особливості спілкування з представниками криміногенного середовища
1. Ідентифікаційні ознаки зовнішності представників криміногенного середовища.
2. Ідентифікаційні ознаки за особливостями спілкування «жаргону» представників криміногенного середовища.
3. Заходи особистої безпеки оперативного співробітника під час спілкування з представниками криміногенного
середовища.
Особливості персональної поведінки оперативного співробітника у випадку несанкціонованих підходів з
боку представників кримінального середовища
1. Дії оперативного складу у випадку несанкціонованих підходів з боку представників криміногенного середовища.
2. Лінія поведінки оперативного співробітника в разі несанкціонованих підходів з боку представників
криміногенного середовища
Протидія втягуванню оперативного складу в протиправну діяльність на державному кордоні
1. Доцільність та практична оперативна значимість здійснення контактів з представниками криміногенного
середовища.
2. Аналіз оперативної ситуації та прийняття рішення для проведення подальших оперативних заходів.
3. Порядок використання спроб втягування оперативного складу в протиправну діяльність для створення
оперативно вигідних ситуацій.
4. Документальне оформлення факту несанкціонованого підходу з боку представників криміногенного середовища
та заходів щодо проведення з ними санкціонованих контактів.
5. Порядок отримання санкції для проведення зустрічі з представниками криміногенного середовища.
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Література
6

[1.35]; [1.36];
[1.38]; [1.54];

[2.3]; [2.6];
[1.54]; [1.55];
[1.61]; [1.62];
[1.63];

[1.35]; [1.54];
[1.61]; [1.62];
[1.63];

[1.35]; [1.54];
[1.61]; [1.62];
[1.63];

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

2

3

4

3

Семінар

3

2

6

1

Лекція

2

2

Лекція

2

3

Семінарське
заняття

2

Найменування темиі навчальні питання

Література

5

6

6. Підготовка та організація оперативних заходів щодо проведення санкціонованих контактів з представниками
криміногенного середовища для створення оперативно вигідних ситуацій.
7. Порядок документального оформлення результатів зустрічі з представниками криміногенного середовища.
8. Реалізація оперативних заходів щодо здійснення санкціонованого контакту з представником криміногенного
середовища.
9. Оперативне забезпечення санкціонованих контактів з представниками криміногенного середовища.
Порядок використання спроб втягування оперативного складу в протиправну діяльність для створення
оперативно вигідних ситуацій
1. Організація оперативних заходів щодо проведення санкціонованих контактів з представниками криміногенного
середовища для створення оперативно вигідних ситуацій
2 Особиста безпека під час спілкування з представниками криміногенного середовища
ПРОТИДІЇЯ ОРГАНІЗОВАННІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ
КОНФЛІКТІВ ЗАГОСТРЕННЯ СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ, ПРАВОВОГО
РЕЖИМУ ВОЄННОГО ЧИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
Розвиток організованої злочинності в умовах локальних військових конфліктів, правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану, загострення соціально – політичної обстановки
загострення
1. Використання можливостей організованих злочинних угрупувань проти основ національної безпеки
спеціальними службами іноземних держав
2. Організація роботи з негласним апаратом в умовах локальних військових конфліктів, правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану, загострення соціально-політичної обстановки загострення.
Шляхи протидії розвідувально-підривній діяльності.
1. Оперативна протидія розвідувально-підривній діяльності в межах сухопутної ділянки оперативного
забезпечення.
2. Оперативна протидія розвідувально-підривній діяльності в межах морської ділянки оперативного забезпечення.
Організовані злочинні угрупування як засоби спеціальних служби іноземних держав
1. Шляхи протидії організованій злочинності в умовах загострення на морі.
2. Шляхи протидії організованій злочинності в умовах загострення в малонаселеній місцевості.
3. Шляхи протидії організованій злочинності в умовах загострення в місті.
4. Організація роботи з негласним апаратом.
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[1.9]; [1.10];
[1.19]; [1.15];
[1.16]; [1.36];
[3.15]; [3.16];
[1.51];

[1.9]; [1.10];
[1.19]; [1.15];
[1.16]; [1.36];
[3.15]; [3.16];
[1.51];

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

1

Лекція

16
2

2

Лекція

3

4

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ТЕРОРИЗМУ
Характеристика тероризму.
1. Поняття, причини та мотиви тероризму.
2. Види тероризму.
3. Державний тероризм і тероризм, що спонсорується державою.
4. Поняття терористичної діяльності. Поняття та ознаки терористичного акту.

[1.3]; [1.4];
[1.5]; [2.1];
[2.2];

2

Загальна характеристика та класифікація терористичних груп та організацій.
1. Поняття терористичної організації (групи).
2. Історія та розвиток міжнародних терористичних організацій.

[1.2], [1.3],
[1.4], [1.5],
[2.1]; [2.2];

Лекція

2

Організація антитерористичної діяльності.
1. Правоохоронні органи в системі суб’єктів протидії тероризму.
2. Поняття «антитерористична операція» та порядок її проведення.

4

Семінарське
заняття

2

Принципи та завдання протидії тероризму.
1. Поняття та мета терору і тероризму.
2. Тероризм, терористичний акт, терористична діяльність.
3. Загальна характеристика ознак тероризму.
4. Види суб’єктів протидії тероризму: загальні та спеціальні суб’єкти.
5. Організаційно-управлінські засади протидії тероризму в Україні.
6. Поняття «антитерористична операція». Порядок проведення «антитерористичної операції».

5

Практичне
заняття

4

Діяльність терористичних організацій.
1. Ознайомлення з ситуативними завданнями.
2. Виконання практичної роботи.
3. Обговорення результату.

Самостійна
робота

4

1. Проблеми визначення сутності та мети терористичної діяльності.
2. Соціально-політичні та соціально-психологічні наслідки тероризму
3. Стан та тенденції розвитку тероризму в Україні та в інші країнах.
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[1.7], [1.9],
[1.10],[1.11],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18]
[1.7], [1.9],
[1.10],[1.11],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18]

[1.3]; [1.4];
[1.5]; [2.1];
[2.2]; [1.7],

№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

3

4

5

Самостійна
робота

Диференційований залік
Усього за дисципліну

4. Особливості еволюції тероризму.
5. Форми відображення тероризму.
6. Міжнародний та внутрішньодержавний тероризм.
7. Політичний, національно-етнічний та релігійний тероризм.
8. Екстремізм.
9. Кібертероризм.
10. Технологічний та інші види тероризму.
11. Тероризм в країнах Північної Африки та Близького Сходу.
12. Тероризм в Центральній, Південній та Південно-Східній Азії.
13. Тероризм в країнах Америки на сучасному етапі.
14. Прояви тероризму у європейському регіоні.
15. Тероризм на території СНД.
16. Стан та тенденції розвитку тероризму в Україні та в інші країнах.
17. Характеристика міжнародно-правових актів, спрямованих на протидію тероризму.
18. Поняття "тероризм" згідно Закону України "Про боротьбу з тероризмом".
19. Взаємодія оперативних підрозділів ДПС України з СБУ та іншими правоохоронними
органами з протидії терористичним проявам.
20. Правовий і соціальний захист осіб, які беруть участь у боротьбі з тероризмом.
21. «Антитерористична операція» та порядок її проведення.
22. Антитерористичне законодавство України. Нормативне регулювання антитерористичної
діяльності.
23. Антитерористична операція на сході України. Досвід проведення антитерористичних
операцій в світі.
4
150
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1.49. Кодекс України Про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua
1.50. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ із змінами та доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua
1.51. Про затвердження порядку здійснення конфіденційного співробітництва оперативними підрозділами Державної прикордонної
служби України: наказ Адміністрації ДПСУ від 14.03.2017 p. № 02. (інвентарний облік спеціальна бібліотека факультету правоохоронної
діяльності).
1.52. Про затвердження Інструкції про порядок попередньої оцінки та перевірки інформації оперативно-розшуковими підрозділами
Державної прикордонної служби України: наказ Адміністрації ДПСУ від 23.08.12 р. № 44гриф. Спеціальна бібліотека факультету правоохоронної
діяльності.
1.53. Про затвердження Інструкції про порядок ведення оперативно-розшукових справ у Державній прикордонній службі України: наказ
Адміністрації ДПСУ від 30.10.2012 p. № 52гриф. (інвентарний облік спеціальна бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
1.54. Про затвердження порядку дій військовослужбовців та працівників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби
України щодо уникнення втягування в протиправну діяльність : наказ Адміністрації ДПСУ від 14.12.2010 p. № 977. (інвентарний облік спеціальна
бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
1.55. Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної
прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної(морської)
економічної зони України : наказ Адміністрації ДПСУ від 20.10.2003 p. № 200. Бібліотека НАДПСУ.
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1.56. Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної
експертизи культурних цінностей : наказ Міністерства культури і мистецтва України. Із останніми змінами в редакції від 06.10.2017 р. № 1006.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2017р.№1317/31185. за N 948/7236. URL: https://zakon.rada.gov.ua
1.57. Про затвердження порядку проведення державної експертизи культурних цінностей. Постанова Кабінету Міністрів України від
15.03.2006 р. № 296 із останніми змінами в редакції від 17.04.2013 року URL: https://zakon.rada.gov.ua
1.58. Про затвердження Порядку застосування заходів, спрямованих на забезпечення вимог конспірації, методів митного і
прикордонного контролю, які проводяться під час контрольного переміщення інформації : наказ Адміністрації ДПСУ від 07.11.2012 p. №
0017/6гриф/54гриф/001. (інвентарний облік спеціальна бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
1.59. Про схвалення паспорту загроз національній безпеці на державному кордоні України: наказ АДПС України від 12.10.2019 р. №
81гриф. (інвентарний облік спеціальна бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
1.60. Про організацію роботи підрозділів активних заходів: наказ АДПС України від 01.06.2020 р. № 58гриф. (інвентарний облік
спеціальна бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
1.61. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23грудня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua
1.62. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua
1.63. Інструкція про порядок організації та здійснення заходів власної безпеки військовослужбовців і працівників ДПС України та їх
близьких родичів : наказ Адміністрації ДПСУ від 28.04.2004 p. № 354.
2.
Базова:
2.1. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В. К. Грищука. Львів :
ЛьвДУВС, 2011. 328 с.
2.2. Канцір В.С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір: монографія / В.С. Канцір. – Львів:
Край, 2011. – 558 с.
2.3. Литвиненко В.І., Сервецький І.В. Правові та організаційно-тактичні основи боротьби з організованою злочинністю в Україні:
Монографія / Під заг. ред. член-кор. Акад. пед. наук України Я.Ю.Кондратьєва. – К.: РВВ МВС України, 2003. – 248 с. (інвентарний облік
спеціальна бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
2.4. Проникнення в злочинне середовище: Організаційно-тактичні основи: монографія. / В.А. Некрасов, Г.М. Бірюков, С.І. Корсун; за
ред. О.В. Хановської. Редкційно-видавничій відділ МВС України, – Київ. 2004 – 196с. (інвентарний облік спеціальна бібліотека факультету
правоохоронної діяльності)..
2.5. Электронная библиотека Князева,
«Психологія організованих злочинних угрупувань». Електронний ресурс:
http://www.ebk.net.ua/index.htm. – Назва з екрана.
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3. Допоміжна:
3.1. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / В.П. Журавльов, Б.В. Романюк, В.В. Коваленко та ін.; За ред.. Я.Ю.
Кондратьєва та Б.В. Романюка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 452 с.
3.2. Агаєв Н.А. Сучасний тероризм – причини і прояви / [Н.А. Агаєв, М.О. Карпов, О.Ф. Хміляр, В.В. Єфімова]. – К.: Молода на- ція,
2005. – 110 с.
3.3. Ємельянов В.П. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного
законодавства: монографія / В.П. Ємельянов, Л.В. Новікова, М.В. Семикінж; за заг. ред. В.П. Ємельянова. – X.: Кроссроуд, 2007-216 с.
3.4. Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності
терористичної групи чи терористичної організації: монографія / А.О. Данилевський. – Луганськ, 2009. – 231 с.
3.5. Глушков В. О., Долженков О. Ф. Організаційно-правові основи боротьби з тероризмом // Актуальні проблеми держави та права: Зб.
наук. праць / Одеса, 2000. – Вип. 8.
3.6. Зло людства – тероризм: посібник / [уклад. М.М. Герман, О.В. Чувакін, В.М. Боголій]. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. – 52с.
3.7. Концевич В.О., Д'ячук Ю.Б., Романів Л.В. "Захист населення під час дій в умовах надзвичайних ситуацій, що пов'язані з можливим
терористичними проявами": навчально-методичний посібник / Чернівці, 2010. – 70с.
3.8. Антипенко В.Ф., Борьба с современным тероризмом международно-правовые подходы. – К.: «ЮНОНА-М», 2002. – 723 с.
3.9. Антипенко В.Ф., Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости. К., 2007. – 440 с.
3.10. Антипенко В.Ф., Варганов В.П., Дмитренко М.А., Качур С.І., Крутов В.В., Пилипчук В.Г., Тимошенко В.А., Словник основних
термінів у сфері боротьби з тероризмом. – К.: СБ України, 2006. – 144 с.
3.11. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст. Історичні нариси / Д.В.Архієрейський, О.Г.Бажан, Т.В.Бикова та ін. Відповід.
Ред.. В.А.Смолій. – К.: Наук. Думка, 2002. – 952 с.
3.12. Правові основи боротьби з тероризмом: Збірник документів. – К.: СБ України, 2006. – 519 с.
3.13. Уголовно-правовое противодействие тероризму: монография / В. П. Емельянов, М.Н. Иманлы, И. Н. Рыжков. – Харьков: Право,
2014. – 88 с.
3.14. Дідоренко Е.О., Козаченко І.П., Кондратьєв Я.Ю., Пилипчук В.П., Регульський В.Л. Оперативно-розшукова діяльність органів
внутрішніх справ: Підручник. – Луганськ: ЛІВС, 1999.
3.15. Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань (використання психологічних знань у протидії організованій
злочинності): Наук.-практ. посіб. / За ред. Я.Ю.Кондратьєва, С.Д.Максименка, Б.В.Романюка. – К.: НАВСУ, 2002. – 436 с.
3.16. Психологія
злочинної
групи
та
її
лідера
Юридична
психологія.
Електронний
ресурс
:
https://stud.com.ua/.../psihologiya_zlochinnoyi_grupi_lidera.
3.17. Узагальнення судової практики розгляду кримінальних справ та проваджень про злочини, вчинені організованими групами або
злочинними організаціями, в період за 2013–2014 роки . Офіційний веб-сайт Апеляційного суду Івано-Франківської області. Електронний ресурс:
https://ifa.court.gov.ua/userfiles/file/ifa_sud/yzagal_org_gryp.pdf.
3.18. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. – К.: Атіка,2001. – 304 с.
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3.19. Протидія організованій злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: Матеріали науковопрактичної конференції, 24 червня 2004 р., м. Київ. – К.: Вид-во НА СБ України, 2004. – 278 с.
3.20. Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: моногр. / А.А. Вознюк. – Київ: НАВСУ,
2015. – 192 с.
3.21. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. прийнято Генеральною Асамблеєю ООН 16. 12. 1966 р. Електронний
ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
3.22. Міжнародна Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27. 01. 1999 р. № ETS173 Електронний ресурс:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101.
3.23. Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10. 12. 1948 р.
Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3.24. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародна конвенція від 04. 11. 1950 р. із змін., внес. згідно із
протоколами станом на 01. 06. 2010 р. № 994_527. Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3.25. Лігостова О. Дослідження про торгівлю людьми в Україні. Електронний ресурс: http://www.voanews.com/ukrainian/archive/200506/2005-06-01-voa4.cfm.
3.26. Холмс Пол (у співпраці з Генеральною прокуратурою України та Міністерством внутрішніх справ України). Найкращі зразки
міжнародної практики боротьби з торгівлею людьми: Методичні рекомендації для співробітників правоохоронних органів України з питань
виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми – К.: МОМ, 2003. – 210 с. Електронний ресурс: http://www.lib.uaru.net/diss/vved/130506.html.
3.27. Холмс Пол, МВС, ГПУ Протидія торгівлі органами людини – К.: МОМ, 2007. – 71 с. Електронний ресурс:
http://217.69.40.171/ukrainian/traffic/human-trafficking/.
3.28. Основи оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник / О.Ю.Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за
редакцією С. М. Гусарова ; Харків. Нац. ун-т внутр.. справ. – Харків : Золота миля, 2015. – 312 с.
3.29. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України : науково-практичний коментар / [В. Д. Берназ, А. М. Притула] ; за заг. ред.
С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 190 с.
3.30. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Алерта,
2014. – 768 с.
3.31. Спеціальна підготовка чергових комендантів: курс лекцій. / І.І. Капацин. – Видавництво НАДПСУ, 2007. – 736с. (інвентарний облік
спеціальна бібліотека факультету правоохоронної діяльності).
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X. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)

1. http://www.kmu.gov.ua/ – Урядовий портал.
2. http://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України.
3. http://www.scourt.gov.ua/ – Верховний суд України.
4. http://www.ccu.gov.ua/ – Конституційний суд України.
5. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
6. http://avia.gov.ua/ – Офіційний портал Державної авіаційної служби України.
7. http://www.niss.gov.ua/ – Національний інститут стратегічних досліджень.
8. https://ssu.gov.ua/antyterorystychnyi-tsentr-pry-ssu – Антитерористичний центр при СБУ.
9. http://www.sdfm.gov.ua/ – Державна служба фінансового моніторингу.
10. https://www.fatf-gafi.org/ – Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ).
11. https://www.start.umd.edu/gtd/ – Глобальний індекс тероризму.
12. https://www.un.org/ru/counterterrorism/index.shtml – Контртерористичне управління ООН.
13. https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism – Interpol (тероризм).
14. https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/terrorism – Europol (тероризм).
15. http://jur-academy.kharkov.ua/освіта/бібліотека/ – бібліотека Національної Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.
16. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
17. http://www.ebk.net.ua/ - електронна бібіліотека Князєва.
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання
content/uploads/2020/01/polozhotsinka-2020-_12.01.-.pdf.

ОЦІНЮВАННЯ
здійснюється відповідно
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до

положення

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

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