НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
кафедра теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Пдб 13.3 ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПРУШЕНЬ
ОПП «Правоохоронна діяльність»

Рівень вищої освіти:
Галузь знань:
Спеціальність:
Кваліфікація:
Професійна кваліфікація:
Форма здобуття освіти:

перший (бакалаврський)
26 Цивільна безпека
262 Правоохоронна діяльність
бакалавр правоохоронної діяльності
офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Особливості розслідування транскордонних кримінальних правопорушень», є вибірковою для вивчення ОПП
«Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 8-го семестру на кафедрі теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Особливості розслідування транскордонних кримінальних правопорушень» є поглиблення знань
щодо питань кримінального процесуального права України, зокрема з’ясування базових концептуальних положень вчення про розслідування
злочинів.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Особливості розслідування транскордонних кримінальних правопорушень» є
набуття слухачами теоретичних знань та практичних навиків у сфері досудового розслідування, організації роботи та підвищенні ефективності
слідчої діяльності, зокрема:
ознайомити слухачів з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею;
навчити використовувати її зміст під час вирішення конкретних ситуацій (слідчих, експертних, оперативно-розшукових) та правових
питань;
навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;
закласти навики складання протоколів слідчих дій, оформлення додатків до них, фіксацій слідчих дій додатковими засобами (аудіо -,
відеозапис) та процесуального оформлення їх матеріалів, складання постанов про призначення експертизи;
дати чітке уявлення про роль криміналістики у діяльності з розкриття, розслідування, попередження транскордонних кримінальних
правопорушень.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:
знати: поняття методики розслідування злочинів; принципи криміналістичної методики; етапи процесу розслідування злочинів, їх
характеристику і завдання; структуру криміналістичних методик розслідування транскордонних кримінальних правопорушень
вміти: правильно розподіляти сили і завдання під час досудового розслідування у справах про вбивства на замовлення, податкові злочини;
хабарництво тощо; кооперувати роботу у бригаді слідчих; планувати особисту роботу, колективу і слідчого підрозділу в цілому; планувати
розслідування у конкретній справі; здійснювати керівництво підлеглими; чітко розподіляти обов’язки між працівниками; працювати з
документами; виконувати слідчі та інші процесуальні дії; здійснювати аналітичну роботу тощо.
ВИКЛАДАЧІ:
Старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності кандидат педагогічних наук, доцент Наталія
ЛОГІНОВА, e-mail: natalialgnv@i.ua

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Кримінальне право, Кримінальний процесс, Криміналістика.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальна лабораторія криміналістики (524).
ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

за денною формою навчання
4
8
4
120 36
4
28
4
20 20
Усього за
4 120 36
4
28
4
20 20
дисципліну
Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.1; МН3.2; МН3.6; МН4.1; МН4.2.
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Аудиторна робота

Загальна

Кількість кредитів EКTS

Семестр

Курс

Кількість годин

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК2.2; МК2.4; МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3; МК4.4.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

ЗК-1

Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК-7

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

ЗК-8
ЗК-9

Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність працювати в команді
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

СК-3
СК-4
СК-5

Здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і
непередбачуваних умовах.
Фахові і компетентності спеціальністю
Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і
правоохоронної діяльності
Здатність до критичного та системного 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 генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і
непередбачуваних умовах.

Методи контролю
МК2.1; МК2.2; МК2.5; МК2.6;
МК3.1; МК3.3; МК4.1; МК4.4.
МК2.1; МК2.2; МК2.5; МК2.6;
МК3.1; МК3.3; МК4.1; МК4.4.
МК2.1; МК2.2; МК2.5; МК2.6;
МК3.1; МК3.3; МК4.1; МК4.4.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.3;
МК4.4
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.3;
МК4.4
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4;
МК2.5; МК2.6; МК2.7; МК3.2;
МК3.3; МК4.1.
МК2.5; МК4.4.

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

Компетентність
Методи навчання
Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
оцінювати її.
МН3.2; МН3.5; МН4.2; МН4.4

РН-7

Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними МН3.2; МН3.5; МН4.2; МН4.4
та юридичними особами з метою своєчасного реагування на
кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події.
Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, що МН1.3; МН 1.6; МН 2.1; МН2.3;
здійснюють правоохоронну діяльність (службову діяльність МН3.2; МН3.4; МН3.6; МН3.7;
оперативного підрозділу), грамотно оцінювати власну діяльність
МН4.1; МН4.2; МН4.4
та діяльність підлеглих, а також впорядковувати, організовувати
та контролювати використання сил та засобів
Вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та МН1.1; МН1.3; МН2.2; МН3.1;
інтересів особистості, суспільства, держави з використанням
МН3.2; МН3.5; МН4.2; МН4.4
оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки
і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків.
Здатність давати правову оцінку конкретним ситуаціям, МН1.3; МН 1.6; МН 2.1; МН2.3;
пов’язаних із правоохоронною та правозастосовною діяльністю, МН3.2; МН3.4; МН3.6; МН3.7;
надавати кваліфіковані юридичні висновки та спроможність
МН4.1; МН4.2; МН4.4
розробляти та оцінювати документи щодо управлінської та
оперативно-розшукової діяльності.

.

Оцінювання
МК2.1; МК2.2; МК2.3;
МК2.5; МК2.6; МК3.1;
МК4.1; МК4.4.
МК2.1; МК2.2; МК2.3;
МК2.5; МК2.6; МК3.1;
МК4.1; МК4.4.
МК1.2; МК2.2; МК2.3;
МК2.4; МК2.5; МК2.7;
МК3.2;МК3.3; МК4.4.
МК2.2; МК2.5; МК2.6;
МК2.7; МК3.2; МК4.3.
МК1.2; МК2.2; МК2.3;
МК2.4; МК2.5; МК2.7;
МК3.2;МК3.3; МК4.4.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

№
теми

1

2

Найменування тем
Загальні положення
криміналістичної
методики
транскордонних
кримінальних
правопорушень

Кіль
кість
годи
н
6

Номери, вид занять та кількість годин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Місяці

9
Л2

Особливості
розслідування
транскордонних
кримінальних
правопорушень

26

Диференційований
залік
Разом

4

10

11
Л2

36

Пз2 Пз2

Пз4 Пз4 Пз4 Пз2 Пз2 Пз2 Пз2 Пз2 Пз2

Номери тем,
Кількіст
занять та кількість годин ь годин
1/1-2л;
1/2-2пр,
2/1-2л;
2/2-2пр;
3/1-2л;
3/2-2пр;
3/3-2пр;
4/1-2л;
4/2-2пр;
4/3-2пр;
5/1л-2л;
5/2-2пр
6/1-2л
6/2-2пр

14

№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять,
завдань
3

1

Кількість
годин
4

8
1

Лекція

2

2

Практичне
заняття

4

3

Практичне
заняття

4

Самостійна
робота

35

Найменування теми і навчальні питання
5
4 курс
8 семестр
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
ТРАНСКОРДОННИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Методика
розслідування
транскордонних
кримінальних
правопорушень
1. Поняття, завдання і структура криміналістичної методики
розслідування злочинів
2. Міжнародна злочинність і міжнародний злочин
3. Ознаки транскордонних кримінальних правопорушень.
Криміналістична методика як основа розслідування
транскордонних кримінальних правопорушень
1. Поняття, система та науковий апарат криміналістичної методики.
2. Структура методик розслідування транскордонних кримінальних
правопорушень.
3. Криміналістична характеристика транскордонних кримінальних
правопорушень.
Система криміналістичної методики транскордонних
правопорушень
1.
Поняття і система криміналістичної методики.
2.
Поняття і сутність криміналістичної характеристики
транскордонних кримінальних правопорушень.
3. Етапи розслідування кримінальних транскордонних
правопорушень
4.
Поняття і система загальної криміналістичної методики.
5.
Поняття і сутність криміналістичної характеристики
кримінальних правопорушень.
6.
Етапи розслідування кримінальних правопорушень.

Література*
6

[1.1], [1.2]
[2.1] с. 5-51
[2.2] с. 14-27
[2.3] с. 6-22, 46-56

[1.2]
[2.1] с. 82-100
[2.3] с. 70-89
[3.6]

[1.2]
[2.1] с. 82-100
[2.3] с. 70-89
[3.6]

[1.2]
[2.1] с. 82-100
[2.3] с. 70-89
[3.6]

№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять,
завдань

2

Кількість
годин

8
1

Лекція

2

2

Практичне

4

3

Практичне

4

4

Практичне

4

5

Практичне

2

Література*
Найменування теми і навчальні питання
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Основні положення розслідування транскордонних кримінальних
правопорушень.
1.Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми.
2.Криміналістична характеристика контрабанди (201, 305 КК України).
3.Загальні положення методики розслідування незаконного
переправлення осіб через державний кордон.
4.Загальні положення методики розслідування порушення правил
міжнародних польотів
Основні положення розслідування торгівлі людьми
1.Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми.
2.Способи вчинення торгівлі людьми.
3.Особливості криміналістичної характеристики торгівлі людьми
Особливості розслідувань торгівлею людьми.
1.Способи вчинення торгівлі людьми
2.Особливості відкриття кримінальних проваджень і початкового етапу
розслідування торгівлі людьми.
3.Тактичні завдання розслідування, слідчі (розшукові) дії та
організаційні заходи щодо їх вирішення
Криміналістична характеристика контрабанди.
1.Криміналістична характеристика контрабанди (201, 305 КК України).
2.Загальні питання організації розслідування контрабанди:. слідчі
ситуації початкового етапу розслідування та їх характеристика;. слідчі
версії та планування розслідування.

[1.2]
[2.1] с. 82-100
[2.3] с. 70-89
[3.6]

Методика розслідування контрабанди
1. Методика виконання окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях про контрабанду.
2. Основні форми взаємодії слідчих із митними органами та органами
прикордонної служби України під час досудового розслідування

[1.2]
[2.1] с. 82-100
[2.3] с. 70-89
[3.6]

контрабанди.
3. Особливості розслідування окремих видів контрабанди.

6

Практичне

2

7

Практичне

2

8

Практичне

2

9

Практичне

2

Методика розслідування контрабанди наркотичних засобів, їх
аналогів або прекурсорів
1. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів,
їх аналогів або прекурсорів
2. Першочерговий етап розслідування контрабанди наркотичних
засобів, їх аналогів або прекурсорів
3. Наступний етап розслідування
Загальні положення методики розслідування кримінальних
правопорушень, пов’язаних із порушенням державного кордону
1. Загальні положення методики розслідування незаконного
переправлення осіб через державний кордон
2. Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб
через державний кордон
3. Загальні положення методики розслідування порушення порядку
в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї
Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через
державний кордон.
1. Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб
через державний кордон
2. Типові слідчі ситуації, слідчі версії та основні напрями
розслідування незаконного переправлення осіб через державний
кордон.
Розслідування незаконного переправлення осіб через державний
кордон
1.
Криміналістична
характеристика
використання
завідомо
підроблених документів при перетинанні державного кордону
2. Початковий та наступний етап розслідування використання завідомо
підроблених документів при перетинанні державного кордону
3. Тактика слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях
щодо порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392

10

Практичне

2

Самостійна
робота

35

Загальні положення методики розслідування кримінальних
правопорушень, пов’язаних із порушенням правил міжнародних
польотів
1. Загальні положення методики розслідування порушення правил
міжнародних польотів
2. Криміналістична характеристика порушення правил міжнародних
польотів
3. Першочергові слідчі дії у кримінальних провадженнях, пов’язаних з
порушенням правил міжнародних польотів
Особливості закінчення досудового розслідування злочинів,
пов’язаних з торгівлею людьми .
Особливості протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми, що
вчиняються з використанням інформаційних технологій.
Заходи забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві щодо торгівлі людьми.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих і
отруйних речовин; контрабанди вогнепальної зброї, боєприпасів,
вибухових речовин заводського виробництва; контрабанди культурних
цінностей.
Методика виконання окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях про контрабанду:. слідчі огляди;. обшуки;. допити;.
слідчі експерименти, призначення та проведення судових експертиз та
інші.
Основні форми взаємодії слідчих із митними органами та органами
прикордонної служби України під час досудового розслідування
контрабанди.
Криміналістична характеристика використання завідомо підроблених
документів при перетинанні державного кордону
Початковий та наступний етап розслідування використання завідомо
підроблених документів при перетинанні державного кордону
Тактика слідчих (розшукових) дій у справах, пов’язаних із порушенням
державного кордону
. Криміналістична характеристика використання завідомо підроблених
документів при перетинанні державного кордону
Початковий та наступний етап розслідування використання завідомо
підроблених документів при перетинанні державного кордону
Тактика слідчих (розшукових) дій у справах, пов’язаних із порушенням

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392

[2.1] с. 247-257
[2.2] с. 411-446
[2.3] с. 358-392

державного кордону

Індивідуаль
на робота
(реферат)
Разом за семестр

20

120

Написання реферату за завданою тематикою

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1.1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 //Відомості Верховної Ради 1992 р. № 22 ст. 303 //
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
1.2. України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
1.3. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” від 20.03.2003 року // Відомості Верховної Ради. 2003. - № 25. – ст. 180. - із змінами
внесеними Законом від 31.05.2005. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
1.4. Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=3206-17 .
1.5. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993. //
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
1.6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
1.7Закон України «Про Національну поліцію» від 2.07.2015 р. // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
1.8.Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
1.9. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність.
2. Базова
2.1. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України.
НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 277 с.
2.2. Гора І.В. Криміналістика : Навч. посіб. // І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 233 с.
2.3.Криміналістика : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вузів // Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю.
Шепітька; Авт. кол.: В.М. Глібко, А.Л. Дудніков та ін. – Київ: Ін-Юре, 2001. – 682 с.
2.4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика : Навч. посібник // МО України. НАВСУ; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва. –
Київ : ЮрІнком Інтер, 2001. – 368 с.
2.5. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник // МВС України. НАВСУ. МОН України. – Київ : Кондор, 2008. –
586 с.
3. Допоміжна
3.1. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС.
– Київ : ЦУЛ, 2013. – 277 с.
3.2. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ.ВНЗ // МАУП; П.Д. Біленчук,
А.П. Гель, Г.С. Семаков. – Київ, 2007. – 510 с.

3.3. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2. : Підручник для студентів юридичних ВНЗ. – Харків : Консум, 2001. – 527 с. 43.
Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник // МОН України. – К. : Атіка, 2009. – 496 с.
3.4 . Шеремет А.П. Криміналістика. 2-ге вид. : Навч. посіб.для студ. ВНЗ // МОН України. – Київ : "Центр учбової літератури", 2009. – 471 с.
X. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
1. http://www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України, нормативні акти
2. http://www.kmu.gov.ua/ - Урядовий портал.
3. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України
4 http://www.ccu.gov.ua/ - Конституційний суд України
5. http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home – Європейський Суд з прав людини
6. http://www.gp.gov.ua/ - Генеральна прокуратура України
7. http://mvs.gov.ua - Міністерство внутрішніх справ України
8. http://www.ombudsman.gov.ua/ - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
9. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
10. http://jur-academy.kharkov.ua/освіта/бібліотека/ - бібліотека Національної Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого
11. http://dpsu.gov.ua/ua - Офіційний сайт Державної прикордонної служби України
12. http://pidruchniki.ws - українські підручники
13. 10.241.24.9 – модульне середовище

ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.

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 особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);

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

дотримання норм законодавства про авторське право;

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


Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

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

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

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

