НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

кафедра прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВОК 01.2 «ПІДРОЗДІЛИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»
вибіркова

ОПП «Безпека державного кордону»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 25 воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 безпека державного кордону
Форма здобуття освіти: денна
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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Оперативно-службова діяльність підрозділів охорони державного кордону» є вибіркової для
професійної підготовки ОПП «Безпека державного кордону». Вивчається протягом першого семестру на кафедрі
прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів.
Метою вивчення навчальної дисципліни - є підготовка офіцера за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та
кваліфікацією магістр безпеки державного кордону, офіцер оперативно-тактичного рівня з організації та керівництва
оперативно-службовою діяльністю (далі- ОСД) підрозділу охорони державного кордону у різних умовах обстановки,
теорії та практики охорони державного кордону, здатного вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного
кордону на ділянці відповідальності та нести відповідальність за свої дії.
Основне завдання навчальної дисципліни – є навчити слухачів основам організації та керівництва оперативнослужбовою діяльністю підрозділів Державної прикордонної служби України (далі- ДПСУ) у повсякденних умовах та
при ускладненні 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:
Знання основних положень охорони державного кордону підрозділом охорони державного кордону, завдання,
форми, способи застосування підрозділу охорони державного кордону, організаційні структури підрозділів охорони
державного кордону, їх оперативно-службове призначення, можливості різнорідних сил та засобів по охороні
державного кордону і порядок їх використання;
порядку проведення тактичних розрахунків в процесі організації всіх форм оперативно-службової діяльності, у
повсякденних умовах та при ускладненні обстановки, під час припинення (локалізації) прикордонного збройного
конфлікту, прикордонних операцій, спеціальних заходів та припинення провокацій на державному кордоні для
визначення раціональних значень показників оперативно-службової діяльності.
Розуміння послідовності роботи начальника відділу прикордонної служби щодо оперативно-службової діяльності в
повсякденних умовах охорони державного кордону, при виникненні спеціальних заходів щодо пошуку
правопорушників, припиненні різноманітних провокацій на державному кордоні та дій у разі загострення воєннополітичної обстановки, особливості роботи командирів інших підрозділів охорони державного кордону;
функції управління підрозділами охорони державного кордону (прийняття рішення, планування, організація,
мотивація та контроль) в ході повсякденної та посиленої охорони державного кордону, керівництва оперативно-
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службовою діяльністю у різних умовах обстановки, змісту завдань та способів дій підрозділів охорони кордону під час
здійснення оперативно-службової діяльності.
Застосовування отриманих знань під час організації оперативно-службової діяльності прикордонних підрозділів в
повсякденних умовах охорони державного кордону та у разі ускладнення обстановки;
сучасних методів обґрунтування рішень, що стосуються оперативно-службової діяльності відділу прикордонної
служби.
Аналіз обстановки на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону та формувати висновки з
оцінки обстановки;
ефективності застосування різнорідних сил та засобів в ході оперативно-службової діяльності відділу прикордонної
служби.
Синтез способів та варіантів застосування сил та засобів в оперативно-службовій діяльності підрозділів охорони
кордону з урахуванням особливостей ділянок державного кордону, у різних фізико-географічних умовах, в умовах
повсякденної, посиленої охорони державного кордону та в умовах загострення воєнно-політичної обстановки;
комплексного функціонування побудови охорони державного кордону, застосування сил і засобів у різних умовах
обстановки, всі види бойового, ресурсного та інженерно-технічного забезпечення підрозділів охорони державного
кордону.
Оцінка стану організації оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів охорони державного
кордону, ефективності застосування сил і засобів у різних умовах обстановки, всебічне забезпечення;
стану керівництва структурними підпорядкованими підрозділами та діяльності підлеглих
ВИКЛАДАЧ: згідно форми А-4.03
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Прикордонна служба, Прикордонний контроль, Загальна тактика.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії, 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.

Усього аудиторних занять
лекції
практичні заняття
семінари
групові заняття
КОСЗ
контрольна робота
підсумковий контроль
Усього
реферат
комплексний опис явища
есе

3,0
90
40
6
4
10
16
4
18
18
32

3,0
90
40
6
4
10
16
4
18
18
32

+

Залік

Диференційований залік

Кількість годин

Екзамен

Аудиторна робота
Самостійна робота

Загальна

1
1
Усього за
дисципліну
Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Форми
підсумкового
контролю,
семестр

Індивідуальна робота
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
К 01.
К 02.
К 03.
К 08.

К 11.
К 26

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК1.4;
МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК3.2; МК3.3;
МК4.1; МК4.1; МК4.3.
МК 1.2; МК 1.3; МК 2.3; МК 2.6;
Здатність планувати та управляти часом
МК 2.7;МК 3.1;
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК1.4;
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК3.2; МК3.3;
МК4.1; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК1.4;
МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК3.2; МК3.3;
Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово
МК4.1; МК4.1; МК4.3.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності
МК 1.2; МК 1.3; МК 2.3; МК 2.6;
Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності
МК 2.7;МК 3.1; МК3.3
Здатність організувати оперативно-службову діяльність підрозділів МК 1.2; МК 1.3; МК 2.3; МК 2.6;
МК 2.7;МК 3.1; МК3.3
охорони державного кордону

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

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

ПР-17

Програмні результати навчання

Методи навчання

Організовувати
оперативно-службову МН1.1; МН1.2; МН1.3;
діяльність підрозділів охорони кордону на МН2.2; МН3.1; МН3.3.
заданий період, комплексне функціонування
підсистем побудови охорони державного
кордону, ефективне застосування сил і
засобів у різних умовах обстановки, всебічне
забезпечення.

Оцінювання
МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК3.1; МК3.3; МК4.1; МК4.2.
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Шифр

ПР-18

Програмні результати навчання

Методи навчання

Оцінювання

Застосовувати тактичні розрахунки щодо МН1.1; МН1.2; МН1.3;
спроможності
підрозділів
охорони МН2.2; МН3.1; МН3.3.
державного кордону до виконання завдань за
призначенням в повсякденних умовах
обстановки та при її ускладненні

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

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Запланована кількість аудиторного навантаження – 90
№
теми
1

2

3

Найменування теми
Основи діяльності
підрозділів охорони
державного кордону.
Основи організації
оперативно-службової
діяльності відділу
прикордонної служби.
Особливості
оперативно-службової
діяльності в різних
умовах.

Номери, вид занять та кількість годин

Кількість
годин

1

10

Л2

10

Л2

16

Л2

Диференційований залік

4

Дз4

Всього

40

2

3

4

5

6

Гз4 Сз4

Гз4

8

9

10

11

Гз4 Сз2 Пз2

Гз2

7

Місяці

Гз2 Пз2 Сз4

11

Номери тем, занять
Кількість
та
годин
кількість годин
1/1Л(2); 1/2Гз(4);
1/3Сз(4)
2/1Л(2);2/2Гз(4);
2/3Сз(2);
2/4Пз(2);

12

3/1Л(2);3/2Гз(2);
3/3Гз(4);3/4Гз(2),
3/5Пз(2),3/6Сз (4)

12

Дз(4).

Всього

Умовні позначення: Лекція – Л Семінарське заняття – Сз Групове заняття - Гз Практичне заняття – Пз
Диференційований залік – Дз Заняття обов‘язкові до оцінювання – 1/2Сз(2)

10

10

16

4
40
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1-й курс
1-й семестр
1

1

Лекція

14
2

Самостійна
робота

4

2

Групове
заняття

4

3

Семінар

4

Тема № 1. Основи діяльності підрозділів охорони державного
кордону.
Заняття № 1. Відділ прикордонної служби – основний підрозділ [1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4]
прикордонного загону.
Навчальні питання:
1.Організаційна структура та повноваження відділу прикордонної
служби.
2. Завдання та функції відділу прикордонної служби.
Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної ї служби.
Навчальні питання:
1.Основні завдання відділів прикордонної служби відповідно до їх типу
та специфіки оперативно – службової діяльності.
2.Права відділів прикордонної служби та їх особового складу
Заняття № 2. Завдання, організаційна структура та повноваження
прикордонної комендатури швидкого реагування .
Навчальні питання:
1.Призначення, повноваження та організаційна структура прикордонної
комендатури швидкого реагування.
2.Форми виконання завдань прикордонної комендатури швидкого
реагування.
Заняття № 3. Основи діяльності основних прикордонних підрозділів.
Навчальні питання:
прикордонної служби та

1.Завдання відділу
його структурних
підрозділів.
2. Основи діяльності прикордонної комендатури швидкого реагування

[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4]

[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4]

[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

2

1

Лекція

Кількість
годин

10
2

Індивідуальне
завдання
(есе)

6

2

групове

4

6

3

Індивідуальне
завдання
(есе)
Семінар

Самостійна

6

4

Найменування теми і навчальні питання

Тема № 2. Основи організації ОСД відділу прикордонної служби.
Заняття № 1. Основні засади організації оперативно – службової
діяльності підрозділів охорони кордону.
Навчальні питання:
1. Робота начальника відділу ПС з прийняття рішення на здійснення
оперативно – службової діяльності.
2. Робота начальника відділу ПС щодо визначення завдань заступникам
та структурним підрозділам.
Виконання есе за заданою тематикою.
Робота начальника прикордонного підрозділу в ході підготовки до
оперативно-службової діяльності прикордонного загону на наступний
календарний рік.
Заняття №2. Особливості організації діяльності прикордонної
комендатури швидкого реагування
Навчальні питання:
1.Управління та організація службово-бойових дій прикордонної
комендатури швидкого реагування.
2.Керівництво підрозділами прикордонної комендатури швидкого
реагування під час виконання службово-бойових завдань.
Виконання есе за заданою тематикою.
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонних підрозділів.

Література

[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4], [2.5]

[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4], [2.5],
[3.1], [3.2], [3.3]
[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4], [2.5],
[3.1], [3.2], [3.3]

[1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4], [2.5],
[3.1], [3.2], [3.3]
Заняття №2. Основні засади організації оперативно-службової [1.4], [1.6], [2.2],
[2.1], [2.4], [2.5],
діяльності прикордонних підрозділів.
Навчальні питання:
[3.1], [3.2], [3.3]
1.Робота начальника прикордонного підрозділу з організації оперативнослужбової діяльності підпорядкованого підрозділу.
2.Особливості організації діяльності прикордонної комендатури
швидкого реагування.
3. Організація контролю за виконанням рішення та запланованих заходів
оперативно-службової діяльності.
Робота начальника відділу прикордонної служби щодо постановки [2.1], [2.3], [2.5]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

робота

4

3

1

Самостійна
робота

6

практичне

2

Самостійна
робота

6

Лекція

16
2

Найменування теми і навчальні питання

завдань структурним підрозділам.
Навчальні питання:
1.Зміст завдань начальника відділу прикордонної служби структурним
підрозділам.
2.Порядок проведення службової наради з постановки завдань
оперативно-службової діяльності
Робота начальника прикордонного підрозділу щодо організації
взаємодії та всебічного забезпечення.
Навчальні питання:
1.Робота начальника прикордонного підрозділу щодо організації
(уточнення)
взаємодії
між
підпорядкованими
структурними
підрозділами.
2.Види всебічного забезпечення, зміст заходів по кожному з них.
Заняття 4.
Робота начальника відділу прикордонної служби з
організації контролю за станом ОСД
Навчальні питання:
1.Робота начальника відділу прикордонної служби щодо планування
виїздів та роботи офіцерів в підпорядкованих підрозділах (окремо
дислокованих).
2.Зміст заходів службового завдання для роботи в підпорядковнаих
підрозділах.
Методика формування стандартів побудови охорони кордону.
Навчальні питання:
1.Сучасні підходи до розрахунків доцільності побудови охорони
кордону.
2.Порядок обчислення ефективності розташування сил та засобів на
ділянці відповідальності відділу прикордонної служби.
Тема № 3. Особливості оперативно-службової діяльності в різних
умовах.
Заняття №1. Оперативно – службова діяльність відділу
прикордонної служби в умовах ускладнення обстановки.
Навчальні питання:

Література

[2.1], [2.4], [2.5]

[2.1], [2.4], [2.5]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1.Охорона державного кордону відділом прикордонної служби в разі
ускладнення обстановки.
2.Способи дій відділів прикордонної служби під час проведення
спеціальних заходів з пошуку правопорушників.
2

3

Групове

2

Самостійна
робота

6

Групове

4

6

4

Індивідуальне
завдання
(есе)
Групове

2

Заняття №2. Організація та проведення спеціальних заходів з
пошуку правопорушників
Навчальні питання:
1.Службовий порядок сил та засобів прикордонного підрозділу, що
залучаються до проведення спеціальних заходів з пошуку
правопорушників.
2.Організація
проведення
спеціальних
заходів
з
пошуку
правопорушників на ділянці прикордонного підрозділу.
Способи дій елементів службового порядку при проведенні
спеціальних заходів з пошуку правопорушників
Навчальні питання:
1.Способи дій групи пошуку при проведенні спеціальних заходів з
пошуку правопорушників.
2.Порядок дій інших елементів службового порядку при проведенні
спеціальних заходів з пошуку правопорушників.
Заняття № 3. Оперативно-службова діяльність підрозділу охорони
державного кордону в різних фізико-географічних умовах.
Навчальні питання:
1. Охорона державного кордону на морській та річковій ділянці та інших
водоймах.
2. Охорона державного кордону в гірсько-лісистій місцевості.
3. Охорона державного кордону взимку.
Виконання есе за заданою тематикою.
Особливості
ведення
спеціальних
заходів
щодо
пошуку
правопорушників в різних фізико-географічних умовах

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

Заняття №4. Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної [2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]
служби в умовах загострення воєнно-політичної обстановки
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Самостійна
робота

4

5

практичне

2

6

Семінар

4

Диференційований залік
Разом за 1 семестр
Разом за 1 курс
Усього за дисципліну

4
40
40
40

Найменування теми і навчальні питання

Навчальні питання:
1. Організація оборони відділом прикордонної служби.
2. Особливості організації оперативно – службової діяльності відділом
прикордонної служби при пошуку диверсійно-розвідувальних груп.
Особливості
ведення
спеціальних
заходів
щодо
пошуку
правопорушників в різних фізико-географічних умовах.
Навчальні питання:
1. Проведення розрахунків сил та засобів для ведення спеціальних
заходів щодо пошуку правопорушників (спеціальних дій) на різних
ділянках місцевості.
Заняття №5.Робота начальника відділу прикордонної служби з
організації оборони відділу прикордонної служби та припинення
провокацій.
Навчальні питання:
1.Робота начальника відділу прикордонної служби з формування
висновків з оцінки обстановки .
2. Робота начальника відділу прикордонної служби з формування задуму
дій.
Заняття №6. Оперативно-службова діяльність прикордонних
підрозділів в різних умовах.
Навчальні питання:
1. Оперативно-службова діяльність прикордонних підрозділів в умовах
ускладнення обстановки.
2. Особливості оперативно-службової діяльності в різних фізикогеографічних умовах.
3. Особливості оперативно-службової діяльності в умовах загострення
воєнно-політичної обстановки.

індивідуальна робота – 18,самостійна робота – 32
індивідуальна робота – 18,самостійна робота – 32

Література

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

[2.1], [2.4], [3.1],
[3.3], [2.4]

12
ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативно-правові акти
1.1. Про інноваційну діяльність : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266) (Із
змінами і доповненнями). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
1.2. Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів
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1.6. Закон України від 06 грудня 1991 року «Про оборону України».
1.7. Закон України від 16 березня 2000 року «Про правовий режим надзвичайного стану».
1.8. Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2018, № 10, ст.54).
1.9. Закон України «Про прилеглу зону України» (Відомості Верховної Ради України, 2019, № 3, ст.20)
1.10. Закон України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 6, ст.46).

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2. Базова
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.12.09 р. № 1040 «Про затвердження
Інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби Державної
прикордонної служби України».
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.16 р. № 311 «Про затвердження Положення про відділ
прикордонної служби Державної прикордонної служби України»;
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.03.16 р. № 190 «Про затвердження Положення про
прикордонну комендатуру швидкого реагування»;
Підручник «Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби
України» Видання НАДПСУ, 2015 рік.
Статут Державної прикордонної служби з охорони державного кордону України, частина 1, прикордонний
загін (проект). Хмельницький – 2004 рік. Інв. № 704
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2.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.11.2018 року № 971 «Про затвердження Положення про
орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України».
3. Допоміжна
3.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2015 року № 1261 «Про затвердження Інструкції
про службу прикордонних нарядів Державної прикордонній служби України».
3.2. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 жовтня 2003 року № 200 «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».
3.3. Робота органу управління, керівництва підрозділу охорони державного кордону в повсякденних умовах та у
разі ускладнення обстановки. Навчальний посібник. Хмельницький - 2009 рік.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бібліотека українських підручників. URL : http://pidruchniki.ws
Сайт електронної бібліотеки. URL : http://www.info-library.com.ua/books-text-2031.html.
Сайт онлайн – бібліотеки. URL : http://ualib.com.ua/br_2031.html.
Сайт бібліотеки on- line. URL : http://lib.studentu.org.ua/index.php?do=static&page=men.
Сторінка законодавство сайту Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua Модульне навчальне середовище. URL : http://10.241.24.9/moodle/course/view.php?id=296

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. https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Дотримання академічної доброчесності

14

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

