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Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
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Спеціальність: 252 безпека державного кордону
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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби України» вивчається на
другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону» зі спеціальності 252 «Безпека державного кордону» для підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня
Державної прикордонної служби України.
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 органів Державної прикордонної служби України у різних умовах обстановки на
основі комплексного використання різнорідних сил та засобів, 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 органів Державної прикордонної служби України 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:
ПР 01
Знати: вимоги законодавства України і міжнародних договорів України з прикордонних питань, теоретичні основи
організації оперативно-службової діяльності, основні принципи оцінювання та прогнозування розвитку обстановки на
ділянках органів охорони державного кордону та регіональних управлінь.
Розуміти: алгоритм прогнозу та оцінки обстановки на ділянці органу охорони державного кордону, основні аспекти
формування та розвитку безпекового середовища на ділянках регіональних управлінь, принципи та підходи до визначення
основних загроз та ризиків.
Застосовувати: під час опрацювання висновків з оцінки обстановки; відповідні методики здійснення оперативного
аналізу та прогнозування розвитку обстановки на ділянках регіональних управлінь, визначені підходи до класифікації
реальних та потенційних загроз безпеці державного кордону.
Аналізувати: основні тенденції розвитку протиправної діяльності, встановлювати причини їх існування та проблемні
питання щодо протидії організованій злочинності на ділянках органів охорони державного кордону та регіональних
управлінь.
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Синтезувати: окремі елементи обстановки та цілісну картину її розвитку на ділянках органів охорони державного
кордону та регіональних управлінь в різний період часу та в різних умовах.
Оцінювати: відповідність висновків з оцінки обстановки на ділянці органу охорони державного кордону та
регіонального управління фактичним даним.
ПР 02
Знати: порядок організації оперативно-службової діяльності органу охорони державного кордону та порядок
всебічного забезпечення оперативно–службової діяльності.
Розуміти: алгоритм дій щодо порядку організації оперативно-службової діяльності органу охорони державного
кордону.
Застосовувати: теоретичні знання під час організації оперативно-службової діяльності в ході проходження служби
в органах охорони державного кордону.
Аналізувати: особливості, проблемні питання при організації оперативно-службової діяльності в органах охорони
державного.
Синтезувати: основні чинники що впливають на організацію оперативно-службової діяльності в органах охорони
державного кордону.
Оцінювати: можливості органів управління під час організації оперативно-службової діяльності в органах охорони
державного кордону.
ПР 03
Знати: вимоги нормативних документів щодо порядку проведення оперативно-тактичних розрахунків при прийнятті
управлінських рішень під час організації оперативно-службової діяльності на ділянках органів охорони державного
кордону і регіональних управлінь, а також в процесі планування оперативно-профілактичних заходів та прикордонних
операцій.
Розуміти: значущість оперативно-тактичних розрахунків в системі організації та здійснення оперативно-службової
діяльності та при плануванні заходів реагування на кризові ситуації.
Застосовувати: результати оперативно-тактичних розрахунків для визначення спроможностей органу охорони
державного кордону та регіонального управління щодо виконання завдань за призначенням в повсякденних умовах та
при загостренні обстановки на державному кордоні.
Аналізувати: теоретичні та наукові надбання щодо підвищення ефективності проведення оперативно-тактичних
розрахунків, а також практичний досвід оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону та
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регіональних управлінь. Виявляти проблемні питання, встановлювати відмінності для підвищення ефективності
прийняття управлінських рішень тактичного та оперативного характеру.
Синтезувати: отримані знання для вироблення оптимальних підходів до проведення оперативно-тактичних
розрахунків. а також формування ідей щодо їх оптимізації.
Оцінювати: на підставі досвіду управлінської діяльності органів охорони державного кордону та регіональних
управлінь їх цінність та ефективність застосування при прийнятті рішень.
ПР 04
Знати: теоретичні положення що регламентують функції управління органів охорони державного кордону в різних
умовах обстановки.
Розуміти: порядок здійснення управління органами охорони державного кордону в різних умовах обстановки.
Застосовувати: теоретичні положення щодо прийняття рішення, планування оперативно-службової діяльності,
бойових дій та повсякденної діяльності в різних умовах обстановки.
Аналізувати: результати діяльності органів управління органів охорони державного кордону під час при прийняття
рішення, планування оперативно-службової діяльності та бойових дій.
Синтезувати: позитивні та негативні фактори в роботі органів управління органу охорони державного кордону.
Оцінювати: спроможність органів управління на етапі організації та здійснення управлінської діяльності.
ПР 05
Знати: теоретичні положення порядку оцінки ризиків, застосування сучасних методів обґрунтування рішень,
методики оцінки ефективності опеартивно-службової діяльності.
Розуміти: порядок оцінки ризиків діяльності органів охорони державного кордону.
Застосовувати: сучасні методи обґрунтування рішень та методики оцінювання ефективності.
Аналізувати: результати оцінки ризиків діяльності органів охорони державного кордону.
Синтезувати: особливості оцінки ризиків діяльності органів охорони державного кордону.
Оцінювати: спроможність персоналу органів охорони державного кордону щодо оцінки ризиків діяльності органів
охорони державного кордону.
ПР 06
Знати: порядок організації та підтримання взаємодії в органах охорони державного кордону так і з іншими
військовими формуваннями та правоохоронними органами; вимоги нормативних документів з питань взаємодії та
координації діяльності військових формувань та правоохоронних органів в інтересах охорони та захисту державного
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кордону, а також з питань діяльності прикордонних представників України на ділянках відповідальності регіональних
управлінь.
Розуміти: сутність основних принципів організації взаємодії та реалізації координаційних функцій на ділянках
відповідальності органів охорони державного кордону та регіональних управлінь, у тому числі при загостренні обстановки
на державному кордоні та в умовах особливого періоду.
Застосовувати: відповідні принципи та методики організації та підтримання взаємодії в різні періоди та в різних
умовах оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону та регіональних управлінь.
Аналізувати: теоретичні та наукові надбання, а також практичний досвід діяльності органів охорони державного
кордону та регіональних управлінь в контексті організації та підтримання взаємодії при здійсненні оперативно-службової
діяльності, реагуванні на кризові ситуації, а також застосуванні сил та засобів в зоні проведення ООС. Встановлювати
причини, що впливають на її ефективність.
Синтезувати: отримані знання та результати практичної діяльності і формувати світоглядне бачення щодо
вироблення ефективних методів організації та підтримання взаємодії, виконання координаційних функцій при виконанні
органами охорони державного кордону та регіональними управліннями завдань за призначенням, реалізації
концептуальних засад інтегрованого управління кордонами.
Оцінювати: результати взаємодії та координації на оперативному та тактичному рівнях управління, а також
проводити градацію різноманітних чинників, що прямо або опосередковано на них впливають.
ПР 07
Знати: зміст оперативно-службових та бойових документів щодо управління органами охорони державного кордону.
Розуміти: теоретичні положення щодо відпрацювання оперативно-службових та бойових документів з управління
органами охорони державного кордону.
Застосовувати: теоретичні положення при відпрацюванні оперативно-службових та бойових документів з
управління органами охорони державного кордону.
Аналізувати: результати відпрацювання оперативно-службових та бойових документів з управління органами
охорони державного кордону.
Синтезувати: результати окремих оперативно-службових та бойових документів для визначення проблемних питань
під час їх опрацювання.
Оцінювати: якість відпрацювання опеартивно-службових та бойових документів органами управління.

6

ПР 11
Знати: основні положення теорії охорони державного кордону і напрямів розвитку Державної прикордонної служби
України, положень нормативно-правових актів України із суміжними державами, пов’язаних з підтриманням режиму
державного кордону України, виконанням міжнародних договорів з цього питання, створення умов для мирного
розв'язання прикордонних конфліктів та інцидентів на певній ділянці державного кордону України.
Розуміти: підходи щодо порядку вирішення територіальних спорів, врегулювання прикордонних інцидентів та
конфліктних ситуацій, що виникають на державному кордоні, застосування форм оперативно-службової діяльності, змісту
і особливостей роботи посадових осіб органу охорони державного кордону в системі прикордонно-представницької
роботи та інтегрованого управління кордонами.
Застосовувати: положення теорій національної безпеки, прикордонної безпеки, охорони державного кордону,
тенденції їх розвитку для вирішення практичних завдань оперативно-службової діяльності ДПСУ, положень нормативноправової бази щодо організації прикордонно-представницької роботи в органі охорони державного кордону в різних
умовах обстановки.
Аналізувати: положення нормативно-правової бази щодо організації прикордонно-представницької роботи в органі
охорони державного кордону в різних умовах обстановки, контроль за виконанням міжнародних актів з прикордонних
питань, підтримання ділових і добросусідських відносин з Прикордонними Представниками суміжних держав у інтересах
вирішення завдань з охорони державного кордону і забезпечення його безпеки.
Синтезувати: отримані знання для організації оперативно-службової діяльності та прикордонно-представницької
роботи на ділянці відповідальності органу (підрозділу) охорони державного кордону.
Оцінювати: обстановку, прогнозувати її розвиток, а також зовнішньополітичні відносини України із суміжними
державами.
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.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Форми
підсумкового
контролю

ІРГР

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

Самостійна робота

Екзамен

Диференційований залік

Залік

36
18
30
22

+

-

-

19

570

362 26 70 78 32 - 36 96 14

4

6

- 102

-

50 36 16 -

-

-

106

+

-

-

-

есе

-

курсова робота

-

конспект з теми

-

реферат

16 - 16 36 12 - 6
- 16

--------------Усього

-

контрольна робота

16
52
12
22

ділові ігри

-

лабораторні заняття
семінари

6

практичні заняття

4
-

групові вправи

4
- 18 32 - 12 32 6
- 6 32 4

групові заняття

46 10 24
8
136 6 28 48 96 4 12 30 84 6 6 - 24

лекції

98
206
138
128

Усього аудиторних занять

3,27
6,87
4,6
4,26

Загальна

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

Індивідуальна робота

підсумковий контроль

Аудиторна робота

курсова робота

1
1
1
2
2
3
2
4
Усього за
дисципліну

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

Кількість годин
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
К 01.
К 02.
К 03.
К 04.
К 05.
К 07.
К 08.

К 11.
К 12.
К 13.
К 14.

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК1.4;
МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8; 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; МК2.8; 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; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
МК2.8; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
МК2.8; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.2.
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; МК4.2.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності
МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
охорони державного кордону.
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
Здатність визначати раціональні параметри оперативно-службової МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
діяльності органу охорони державного кордону.
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
Здатність ефективно виконувати функції управління органами охорони МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
державного кордону.
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
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Шифр
К 16.
К 17.

К 18.

Компетентність

Методи контролю

МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
Здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами. МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
Здатність розробляти оперативно-службові та бойові документи.
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
Здатність організовувати підготовку персоналу органу охорони МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
державного кордону до виконання завдань за призначенням у різних МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
умовах обстановки.

К 21.

Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
міжнародного та національного права щодо охорони державного МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.
кордону.

К 22.

Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та інші МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 2.1;
МК 2.3; МК 2.6; МК 2.8; МК 3.1;
нормативно-правові акти.
МК3.3; МК 4.1; МК 4.2.

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

ПР-01

ПР-02

Програмні результати навчання

Оцінювати та прогнозувати розвиток
обстановки,
аналізувати
сценарії
дій
правопорушників, організованих злочинних
угруповань та тактику дій з’єднань і частин
евентуального противника на ділянці органу
охорони державного кордону, рівень загрози.
Організовувати
оперативно-службову
діяльність органу охорони державного
кордону на заданий період, комплексне

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

ПР-03

ПР-04

ПР-05

Програмні результати навчання

функціонування підсистем побудови охорони
державного кордону, ефективне застосування
сил і засобів у різних умовах обстановки,
всебічне забезпечення.
Застосовувати
оперативно-тактичні
розрахунки щодо спроможностей органу
охорони державного кордону до виконання
завдань за призначенням у всіх формах
оперативно-службової діяльності, різних
видах бою (бойових дій, операціях), в
повсякденних умовах та при ускладненні
обстановки, під час припинення (локалізації)
прикордонного
збройного
конфлікту,
прикордонних операцій, спеціальних заходів
та припинення провокацій на державному
кордоні.
Аргументувати зміст та оцінювати виконання
функцій управління органами охорони
державного кордону (прийняття рішення,
планування, організації, мотивації та
контролю) щодо повсякденної та оперативнослужбової діяльності, бойових дій у різних
умовах обстановки.
Оцінювати ризики щодо діяльності органу
охорони державного кордону, застосовувати
сучасні методи обґрунтування рішень,
методики оцінювання ефективності.

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

ПР-06

ПР-07

ПР-11

Програмні результати навчання

Організовувати та підтримувати взаємодію
між підрозділами органу охорони державного
кордону, з підрозділами та частинами інших
військових формувань та правоохоронних
органів, у тому числі іноземними,
здійснювати координацію дій угрупованнями
військ (сил)під час виконання завдань захисту
державного кордону, організовувати і
планувати
роботу
прикордоннопредставницького апарату в інтересах
охорони державного кордону.
Аргументувати зміст оперативно-службових
та бойових документів щодо управління
органом охорони державного кордону та
частинами і з’єднаннями Збройних Сил
України.
Аргументувати застосування
положень
міжнародного та національного права щодо
охорони державного кордону.

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

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

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН1.6; МН2.1;
МН2.2; МН3.2; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК3.1;
МК4.1; МК4.2
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

1
2
3

Державна територія та
державний кордон України.
Морській
простір
у
міжнародному праві.
Територіальні спори.

Прикордонна безпека як
національної
4 складова
безпеки держави.
Концептуальні
засади
5 інтегрованого управління
кордонами
Прикордонно6 представницька робота в
ДПСУ.
Контрольна робота (МК №1)
Основи діяльності органів
державного
7 охорони
кордону України.
Організація
оперативнодіяльності
8 службової
прикордонного загону.
9

Спеціальні заходи щодо
пошуку
порушників
прикордонного
законодавства.

4
6
4

1

2

Л2

Гз2

ГЗ2

ГЗ2

Л2

ГЗ2

Л2

ГЗ2

3

4

5

6

ГЗ2

ГЗ2

ГЗ2

Кр4
Л2

ГЗ2

11

12

ГЗ2

ГЗ2

ПЗ
4

ПЗ
4

ГЗ4

20
Л2

ГЗ4

ГЗ2 ГЗ
2

5/1Л(2); 5/2Гз(2);
5/3Гз(2);

6

10

Сз
6

4

10

Сз6
ГЗ4

6

8

01
ГЗ2

2/1Гз(2); 2/2Гз(2);
2/3Гз(2);
3/1Л(2); 3/2Гз(2);

4

09

10
Гз2

1/1Л(2); 1/2Гз(2);

4/1Л(2); 4/2Гз(2);
4/3Гз(2); 4/4Гз(2);

ГЗ2

10

12

10

09

14
4

9

09

6
Л2

8

09

8
Л2

7

Номери тем,
занять та
кількість годин

К-сть
годин

Номери , вид занять та кількість годин

Місяці

Найменування теми

К-сть
годин

№ теми

для 1 курсу на 2021 - 2022 навчальний рік
Запланована кількість аудиторного навантаження – 182 години

02

Сз6
02

6/1Л(2); 6/2Гз(2);
6/3Гз(2); 6/4Пз(4); 14
6/5Пз(4).
Кр(4).
4
7/1Л(2);
7/2Гз(2);
10
7/3Сз(6).
8/1Гз(2); 8/2Гз(2);
8/3Гз(4); 8/4Гз(4); 20
8/5Гз(2); 8/6Сз(6).
9/1Л(2);
9/2ГЗ(4)
9/3Сз(6);

12

13
1
0

КОТЗ 1-ДПС «Організація
оперативно-службової
діяльності
на
ділянці
прикордонного загону».

Ділова гра
1
1

Особливості
охорони
державного
кордону в
різних умовах.

Захист курсової роботи
Всього

Гв6

Гв6

Гв6

ГЗ4

ГЗ4

48

32

Дг32
Л2

10
4
182

Гв6

Гв
6

Гв6

Гв6

Гв6

10/1Гв(6);10/2Гв(6);
10/3Гв(6);10/4Гв(6);
02
48
10/5Гв(6);10/6Гв(6);
10/7Гв(6);10/8Гв(6).
03 Дг (32).
32
05

Кдр
4

06

11/1Л(2);
11/2Гз(4);
11/3Гз(4);
Кдр (4).

Всього

10
4
182

Охорона
державного кордону
1 прикордонним
2 загоном при
ускладненні
обстановки.
1 Особливості
3 бойового
застосування
прикордонного
загону в умовах
кризових ситуацій
воєнного характеру.
1 КОТЗ
2-ДПС
4 «Організація
оперативнослужбової
діяльності
прикордонного
загону в умовах
загострення
обстановки».
Ділова гра

12

Л2

Гз
2

Гз2

Сз6

16

Л2

Гз
2

Гз2

Гз2

Гз2

30

Гв6

Гв
6

Гв6

Гв6

Гв6

32

Контрольна робота (МК
№2)

6

Дг
32
Кр6

2

3

4

5

6

Сз6

7

8

9

10

11

12

13

Номери тем,
занять та
кількість годин

К-сть
годин

1

Назва теми

Місяці

для 2 курсу на 2022 – 2023 навчальний рік
Запланована кількість аудиторного навантаження – 180 годин
Номери , вид занять та кількість годин

К-сть
годин

№ теми

14

0
9

12/1Л(2);
12/2Гз(2);
12/3Гз(2);
12/4Сз(6);

12

1
0

13/1Л(2);
13/2Гз(2);
13/3Гз(2);
13/4Гз(2);
13/5Гз(2);
13/6Сз(6);

16

1
0

14/1Гв(6);
14/2Гв(6);
14/3Гв(6);
14/4Гв(6);
14/5Гв(6)

30

1
1
1
2

Дг(32).

32

Кр(6)

6

1
5

1
6

1
7

Загальні
основи
діяльності
регіональних
управлінь
Державної
прикордонної
служби України.
Загальні
основи
підготовки
до
оперативнослужбової
діяльності
регіональних
управлінь
Державної
прикордонної
служби України.
КОТЗ
3-ДПС
«Робота начальника
та управлінського
апарату
регіонального
управління під час
підготовки
до
оперативнослужбової
діяльності
у
наступному
календарному році».

15
6

6

Л2

Гз
2

Сз2

0
1

15/1Л(2);15/2Гз(2);
15/3Сз(2);

6

Л2

Гз
2

Сз2

0
2

16/1Л(2);16/2Гз(2);
16/3Сз(2);

6

24

Пз4

Пз
4

Пз4

0
3

КОТЗ (24)

24

Пз4

Пз4 Пз4

Оперативнослужбова діяльність
регіональних
1 управлінь
при
8 загостренні
обстановки
на
державному
кордоні.
Ділова гра
Контрольна робота (МК
№3)
Екзамен за дисципліну
Всього
Всього за дисципліну
Лекція
Практичне заняття
Лабораторне заняття
Групове заняття
Семінарське заняття
Індивідуальне заняття

6

Л2

32
4

Дг3
2
Кр4

6

Е6

Гз
2

Сз2

0
4

17/1Л(2);17/2Гз(2);
17/3Сз(2);

0
4
0
5

Дг(32).

32

Кр(4)

4

Е(6).

6

Всього
Всього за дисципліну

180
362
–
–
–
–
–
–

Л
Пз
Лз
Гз
Сз
Із

Групова вправа
Тактико-стройове заняття
Рольова гра
Ділова гра
Контрольна робота
Модульний контроль

–
–
–
–
–
–

Гв
Тсз
Рг
Дг
Кр
Мк

16
6

Курсова, дипломна робота (проект)
Залік
Диференційований залік
Екзамен
Заняття, що обов’язкове для оцінювання

–
–
–
–
–

Кдр
З
Дз
Е
5/3Пз(2)

180
362
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

1 курс
1 семестр
МОДУЛЬ 1
ОСНОВИ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
10
Державна територія та державний кордон України

1
1

лекція

2

2

групове заняття

2

самостійна робота

6

Державна територія та державний кордон України
Навчальні питання:
1. Особливості географічного положення України
2. Основні етапи формування державної території України.
3. Державний кордон України
Правовий статус і режим державного кордону.
Навчальні питання:
1.Державний кордон у міжнародно-правовій доктрині
2.Статус державного кордону та його правове регулювання.
3. Режим державного кордону.
Прикордонний режим.
Навчальні питання:
1.Основні ознаки прикордонного режиму.
2.Принципи встановлення прикордонного режиму.
3.Зміст режимних заходів.

2

Література

14

Морський простір у міжнародному праві.

[1.1], [1.3],
[2.1], [2.2],
[2.3]

[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.8],[1.16],
[1.17],[2.1],
[2.2], [2.3],
[2.5], [3.2],
[3.3], [3.5]
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.8], 1.16],
[1.17], 2.1],
[2.2], [2.3],
[2.5], [3.2],
[3.3], [3.5]

1

2

3

3
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[1.1],
Міжнародно-правова регламентація режиму морського простору.
Навчальні питання:
[1.5],
1. Історія становлення та періоди кодифікації міжнародного морського [2.1],
права.
[2.3]
[1.1],
Виключна (морська) економічна зона.
Навчальні питання:
[1.5],
1.Поняття виключної (морської) економічної та прилеглої зони.
[2.1],
2.Правовий статус і правовий режим виключної (морської) економічної [2.3]
зони.
3. Юрисдикція та суверенні права прибережної держави у виключній
(морській) економічній зоні.
Міжнародно-правовий режим відкритого моря та міжнародного [1.1],
[1.5],
району морського дна.
Навчальні питання:
[2.1],
1. Поняття відкритого моря.
[2.3]
2. Поняття міжнародного району морського дна.
[1.1],
Територіальні води та їхній правовий режим.
Навчальні питання:
[1.5],
1. Територіальне море та способи його відліку.
[2.1],
2. Мирний прохід через територіальне море.
[2.3]
3. Юрисдикція прибережної держави у територіальному морі

самостійна робота

4

групове заняття

2

самостійна робота

2

групове заняття

2

самостійна робота

2

Континентальний шельф та його правовий режим.
Навчальні питання:
1. Поняття континентального шельфу.
2. Мирний прохід через територіальне море.
3. Правовий статус і правовий режим континентального шельфу.

[1.1], [1.3],
[1.5], [1.9],
[2.1], [2.2],
[2.3]

групове заняття

2

Територіальні води та їхній правовий режим.
Навчальні питання:
1. Територіальне море та способи його відліку.
2. Мирний прохід через територіальне море.
3. Юрисдикція прибережної держави у територіальному морі

[1.1], [1.3],
[1.5], [1.9],
[2.1], [2.2],
[2.3]

10

Територіальні спори

[1.3],
[1.9],
[2.2],
[1.3],
[1.9],
[2.2],

[1.3],
[1.9],
[2.2],

[1.3],
[1.9],
[2.2],

1

лекція

2

Територіальні спори
Навчальні питання:
1. Поняття територіального спору .
2. Типи територіальних спорів та особливості підходів щодо їхнього
врегулювання.

2

19
[1.1], [1.2],
[1.13], [2.2],
[2.3]

групове заняття

2

Врегулювання територіальних спорів.
Навчальні питання:
1. Поняття мирного способу врегулювання міжнародного спору.
2. Дипломатичні способи вирішення спорів.
3. Правові способи вирішення спорів.

[1.1], [1.2],
[1.13], [2.2],
[2.3]

самостійна робота

6

Міжнародні спори.

[1.1], [1.2],
[1.13], [2.2],
[2.3].

Навчальні питання:
1. Міжнародний спір як стадія міжнародних суперечностей.
4
1

лекція

8
2

2

групове заняття

2

Прикордонна безпека як складова національної безпеки держави.
Національна безпека України.
Навчальні питання:
1.Основи національної безпеки України.
2.Система забезпечення національної безпеки України.
3. Прикордонна безпека як складова системи національної безпеки.

Загальний нарис безпекової ситуації навколо України.
Навчальні питання:
1.Зовнішньополітичні відносини України та Російської Федерації.
2. Зовнішньополітичні відносини України та Білорусі.
3. Зовнішньополітичні відносини України та Молдови.
4. Зовнішньополітичні відносини України та Польщі.
5. Зовнішньополітичні відносини України та Словаччини.
6. Зовнішньополітичні відносини України та Угорщини.
7. Зовнішньополітичні відносини України та Румунії.

[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.6], [1.7],
[1.8], 1.15],
[2.3], [2.5],
[2.11],[2.12
],[3.2],[3.3],
[3.5]
[1.14], [2.3],
[2.4], [2.5]

3

групове заняття

2

4

групове заняття

2

1

лекція

12
2

самостійна робота

2

5

Прикордонна охорона суміжних держав.
Навчальні питання:
1.
Організаційна структура та функції прикордонного відомства
Російської Федерації.
2. Організаційна структура та функції прикордонного відомства
Республіки Білорусь.
3. Організаційна структура та функції прикордонного відомства
республіки Молдова.
4. Організаційна структура та функції прикордонного відомства
республіки Польща.
5. Організаційна структура та функції прикордонного відомства
Словацької республіки.
6. Організаційна структура та функції прикордонного відомства
Угорщини.
7. Охорона державного кордону прикордонним відомством Румунії.
Державна прикордонна служба України – правоохоронний орган
спеціального призначення.
Навчальні питання:
1.Завдання, функції та структура Державної прикордонної служби.
2. Теорія охорони державного кордону як базис оперативно-службової
діяльності ДПСУ.

Концептуальні засади інтегрованого управління кордонами
Основи інтегрованого управління кордонами.
1. Інтегроване управління кордонами – основний механізм реалізації
прикордонної політики.
2. Стратегія інтегрованого управління кордонами.
Стратегічне планування та організація як функції інтегрованого
управління кордонами.
1. Стратегічне планування ІУК.
2. Організація ІУК.

20
[2.4], [3.3]

[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.10],[1.11
],
[1.12],
[1.13],[2.5],
[2.6], [2.7],
[2.10],[3.3],
[3.4], [3.5],
[3.6]
[1.2], [1.3],
[1.4],
[1.14], [2.5]
[1.2], [1.3],
[1.4],
[1.14], [2.5]

самостійна робота

4

2

групове заняття

2

3

групове заняття

2

6

40
1

2

лекція

2

самостійна робота

4

групове заняття

2

21
Мотивація, координація діяльності та моніторинг у процесі [1.2], [1.3],
[1.4],
інтегрованого управління кордонами.
1.Мотивація як функція ІУК.
[1.14], [2.5]
2.Координація та моніторинг у процесі інтегрованого управління
кордонами.
Рівні запровадження інтегрованого управління кордонами в [1.2], [1.3],
[1.4],
прикордонній сфері.
1. Зміст інтегрованого управління кордонами на міжнародному рівні.
[1.14], [2.5]
2. Шляхи реалізації завдань інтегрованого управління кордонами на
міжнародному рівні.
Інтегроване управління кордонами на національному та [1.2], [1.3],
[1.4],
прикордонному рівнях.
1. Функціонування інтегрованого управління кордонами на [1.14], [2.5]
національному рівні.
2. Інтегроване управління кордонами на прикордонному рівні.
Прикордонно-представницька робота в Державній прикордонній
службі України
Основи прикордонно-представницької роботи у ДПСУ.
[1.3], [1.4],
Навчальні питання:
[2.2], [2.5],
1. Структура та склад прикордонно-представницького апарату.
[2.6], [2.7],
2. Завдання та функції прикордонно-представницького апарату
[2.8], [2.9]
[1.3], [1.4],
Права та обов’язки прикордонних представників України.
Навчальні питання:
[2.2], [2.5],
1. Права прикордонних Представників України.
[2.6], [2.7],
2.
Обов'язки прикордонних Представників України.
[2.8], [2.9]
[1.3], [1.4],
Організація роботи прикордонними Представниками України.
Навчальні питання:
[2.2], [2.5],
1. Основні форми діяльності прикордонно-представницького апарату [2.6], [2.7],
ДПСУ.
[2.8], [2.9]
2. Особливості організації прикордонно-представницької роботи на
державному кордоні України.

3

4

самостійна робота

4

індивідуальна робота
(конспект з теми)

8

групове заняття

2

самостійна робота

2

практичне заняття

4
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[1.3],
Службова документація прикордонних представників України.
Навчальні питання:
[2.2],
1. Види службової документації прикордонних Представників України. [2.6],
2. Звітність прикордонних Представників за результатами прикордонно- [2.8],
представницької роботи.
Відпрацювання планувальних документів з прикордонно- [1.3],
[2.2],
представницької роботи.
Навчальні питання:
[2.6],
1.Річний план роботи прикордонно-представницького апарату [2.8],
прикордонного загону.
2.Квартальний план роботи прикордонно-представницького апарату
прикордонного загону на квартал.
[1.3],
Прикордонно-представницькі зустрічі.
Навчальні питання:
[2.2],
1.Організаційні основи проведення прикордонно-представницьких [2.6],
зустрічей.
[2.8],
2.Порядок підготовки та проведення прикордонно-представницької
зустрічі.
Особливості діяльності прикордонно-представницького апарату [1.3],
[2.2],
щодо реалізації завдань з реадмісії (приймання-передавання осіб)
1. Особливості діяльності прикордонно-представницького апарату щодо [2.6],
реалізації завдань з реадмісії (приймання-передавання осіб)
[2.8],
Відпрацювання службових документів щодо організації та
проведення прикордонно-представницької зустрічі.
Навчальні питання:
1. Відпрацювання програми проведення прикордонно-представницької
зустрічі.
2. Відпрацювання телеграми прикордонному представнику щодо
проведення прикордонно-представницької зустрічі.

[1.3],
[2.2],
[2.6],
[2.8],

[1.4],
[2.5],
[2.7],
[2.9]
[1.4],
[2.5],
[2.7],
[2.9]

[1.4],
[2.5],
[2.7],
[2.9]

[1.4],
[2.5],
[2.7],
[2.9]

[1.4],
[2.5],
[2.7],
[2.9]

5

практичне заняття

4

індивідуальна робота
(конспект з теми)

4

індивідуальна робота
(конспект з теми)

4

Контрольна робота МК № 1

4

Разом за 1 семестр:
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Відпрацювання службових документів щодо організації та [1.3], [1.4],
[2.2], [2.5],
проведення прикордонно-представницької зустрічі.
1. Відпрацювання телеграми про прикордонно- представницьку зустріч [2.6], [2.7],
що планується.
[2.8], [2.9]
2. Відпрацювання протоколу (проєкту) прикордонно-представницької
зустрічі.
[1.3], [1.4],
Спільні засідання прикордонних представників
1. Організація спільного засідання прикордонних представників
[2.2], [2.5],
2.
Порядок проведення спільного засідання прикордонних [2.6], [2.7],
представників.
[2.8], [2.9]
Розслідування прикордонних конфліктів та інцидентів на [1.3], [1.4],
[2.2], [2.5],
державному кордоні.
1. Поняття прикордонного інциденту та конфлікту.
[2.6], [2.7],
2. Порядок розслідування прикордонного інциденту
[2.8], [2.9]
Матеріали
Основи прикордонної безпеки України.
модульного
контролю
98 годин: 46 год. - аудиторної роботи, 36 год. - самостійної роботи,
16 год. – індивідуальної роботи.

1 курс
2 семестр
МОДУЛЬ 2
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
7
1

лекція

22

Основи діяльності органів охорони державного кордону України.

2

Орган охорони державного кордону Державної прикордонної
служби України.
Навчальні питання:
1. Поняття органу охорони державного кордону та його функцій.
2. Основні принципи функціонування.

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1].

2

3

групове заняття

2

індивідуальна робота
(курсова робота)

6

індивідуальна робота
(конспект з теми)

6

семінар

6

8

26
1

групове заняття

2

2

групове заняття

4

Основи оперативно-службової діяльності прикордонного загону.

24
[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1].

Навчальні питання:
1.Охорона державного кордону прикордонним загоном.
2.Організаційна структура прикордонного загону.
3.Побудова охорони державного кордону, форми оперативнослужбової діяльності прикордонного загону.
[1.3], [1.4],
Відпрацювання курсової роботи за визначеною тематикою
[2.4], [3.1].

Службова діяльність посадових осіб прикордонного загону.
Навчальні питання:
1.Права та обов’язки начальника прикордонного загону.
2.Обовязки заступників начальника прикордонного загону.
Основи діяльності органів охорони державного кордону.
Навчальні питання:
1. Правові основи діяльності прикордонного загону.
2. Функції та принципи.
3. Організаційна структура та можливості прикордонного загону.
Організація оперативно-службової діяльності прикордонного
загону.

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1].

Організація оперативно-службової діяльності на ділянці
прикордонного загону.
Навчальні питання:
1. Поняття організації оперативно-службової діяльності.
2. Зміст роботи начальника прикордонного загону під час організації
оперативно-службової діяльності.
Робота начальника прикордонного загону під час організації
оперативно-службової діяльності.
Навчальні питання:
1. Зміст заходів оперативно-службової діяльності в ході першого
етапу.
2. Зміст заходів оперативно-службової діяльності в ході другого етапу.

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1].

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

3

групове заняття

4

4

групове заняття

2

5

групове заняття

2

індивідуальна робота
(курсова робота)

6

семінар

6

6

Порядок прийняття рішення начальником прикордонного загону.
Навчальні питання:
1.Порядок з’ясування завдання, оцінка обстановки, висновки.
2.Задум дій.
3.Рішення начальника прикордонного загону.
4.Порядок визначення завдань підпорядкованим підрозділам.
5.Порядок організації взаємодії.
Робота начальника прикордонного загону з організації взаємодії та
проведення рекогносцировки на ділянці.
Навчальні питання:
1. Порядок організації взаємодії між підрозділами прикордонного
загону.
2. Організація взаємодії між взаємодіючими органами.
3. Порядок організації та проведення рекогносцировки на сухопутній
(морській, річковій) ділянці.
Особливості посиленої охорони державного кордону на ділянці
прикордонного загону.
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо посиленої охорони державного кордону.
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону щодо
посиленої охорони державного кордону на ділянці відповідальності.
Відпрацювання курсової роботи за визначеною тематикою

Організація оперативно-службової діяльності
прикордонного загону на ділянці відповідальності.

25
[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

начальником [1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо організації оперативно-службової
діяльності.
2. Зміст заходів з організації оперативно-службової діяльності в
прикордонному загоні.
3. Посилена охорона державного кордону.

26
9

30
1

2

Спеціальні заходи щодо пошуку порушників прикордонного
законодавства.
[1.3], [1.4],
Теоретичні основи спеціальних заходів щодо пошуку
[2.4], [3.1],
правопорушників.
Навчальні питання:
[3.2], [3.9].
1. Поняття спеціальних заходів.
2. Службовий порядок сил та засобів прикордонного загону під час
проведення спеціальних заходів.
3. Склад, завдання та порядок формування резервів ДПСУ.

лекція
Т

2

індивідуальна робота
(курсова робота)

6

Відпрацювання курсової роботи за визначеною тематикою

групове заняття

4

Робота начальника прикордонного загону щодо організації [1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
спеціальних заходів.
Навчальні питання:
[3.2], [3.9].
1. Зміст роботи начальника прикордонного загону щодо організація
спеціальних заходів.
2. Порядок ведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників.

індивідуальна робота
(курсова робота)

6

Відпрацювання курсової роботи за визначеною тематикою

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

індивідуальна робота
(курсова робота)

6

Відпрацювання курсової роботи за визначеною тематикою

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

3

10

1

семінар

6

Спеціальні заходи щодо пошуку правопорушників.
Навчальні питання:
1.Загальні положення.
2.Зміст роботи начальника прикордонного загону.
3. Застосування сил та засобів прикордонного загону.

Комплексна оперативно-тактична задача № 1-ДПС:
Організація оперативно-службової діяльності на ділянці прикордонного загону – 72
6
Підготовка до комплексної оперативно - тактичної задачі.
самостійна
Навчальні питання:
робота
1.Вивчення тактичного завдання.
2.Нанесення загальної та часткової обстановки.
індивідуальна робота
6
Робота начальника прикордонного загону з отриманням
(конспект з теми)
розпорядження про підготовку до організації оперативно-службової
діяльності на наступний період.
Навчальні питання:
1.З`ясування завдання, визначення головних завдань та заходів, які
потрібно провести негайно для найшвидшої підготовки підрозділів до
виконання отриманого завдання.
2.Оцінка обстановки, висновки з оцінки обстановки.
3.Прогноз розвитку обстановки на державному кордоні на наступний
період з деталізацією загроз та ризиків.
групова вправа
6
Робота начальника прикордонного загону з отриманням
Т
розпорядження про підготовку до організації оперативно-службової
діяльності на наступний період.
Навчальні питання:
1.З`ясування завдання, визначення головних завдань та заходів, які
потрібно провести негайно для найшвидшої підготовки підрозділів до
виконання отриманого завдання.
2.Прогноз розвитку обстановки на державному кордоні на наступний
період з деталізацією загроз та ризиків.
3. Оцінка обстановки. Висновки з оцінки обстановки.

27
[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

Тактичне
завдання
для КОТЗ
1-ДПС
[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

Тактичне
завдання
для КОТЗ
1-ДПС

самостійна
робота

6

2

групова вправа
Т

6

3

групова вправа
Т

6

індивідуальна робота
(курсова робота)

6

4

групова вправа
Т

6

5

групова вправа
Т

6

28
Робота начальника прикордонного загону з отриманням [1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
розпорядчих документів регіонального управління ДПС.
Навчальні питання:
[3.2], [3.9].
1. Визначення задуму дій.
2. Визначення завдань підрозділам.
Тактичне
Зміст рішення начальника прикордонного загону.
Навчальні питання:
завдання
1. Алгоритм роботи начальника прикордонного загону щодо визначення для КОТЗ
задуму.
1-ДПС
Доведення начальником прикордонного загону рішення на Тактичне
завдання
організацію оперативно-службової діяльності на службовій нараді.
Навчальні питання:
для КОТЗ
1. Доповідь задуму дій та його обґрунтування.
1-ДПС
2. Завдання підрозділам та їх обґрунтування.
3. Основні питання взаємодії, всебічного забезпечення оперативнослужбових дій і управління.
[1.3], [1.4],
Відпрацювання курсової роботи за визначеною тематикою
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].
Робота начальника прикордонного загону з прийняття рішення на
посилену охорону державного кордону.
Навчальні питання:
1. Алгоритм роботи з прийняття рішення на посилену охорону
державного кордону.
Доповідь рішення начальником прикордонного загону на
посилену охорону державного кордону.
Навчальні питання:
1. Доповідь рішення начальником прикордонного загону на посилену
охорону державного кордону та його обґрунтування.

Тактичне
завдання
для КОТЗ
1-ДПС
Тактичне
завдання
для КОТЗ
1-ДПС

6

групова вправа
Т

6

7

групова вправа
Т

6

індивідуальна робота
(конспект з теми)

4

8

групова вправа
Т

6

самостійна
робота

6

Ділова гра
Т

32

29
Зміст роботи начальника прикордонного загону щодо організації та Тактичне
завдання
проведення спеціальних заходів по пошуку правопорушників на
для КОТЗ
визначеній ділянці.
Навчальні питання:
1-ДПС
1.Особливості роботи посадових осіб прикордонного загону в ході
проведення спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників на
ділянці прикордонного загону.
Робота начальника прикордонного загону
щодо визначення Тактичне
завдання
завдань на проведення спеціальних заходів.
Навчальні питання:
для КОТЗ
1. Визначення завдань підрозділам та елементам службового порядку.
1-ДПС
Особливості ведення спеціальних заходів в різних фізико- [1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
географічних умовах.
[3.2], [3.9].
Навчальні питання:
1.Розкрити порядок організації та проведення спеціальних заходів щодо
пошуку правопорушників в різних фізико-географічних умовах.
Доповідь рішення начальника прикордонного загону на Тактичне
завдання
проведення спеціальних заходів.
Навчальні питання:
для КОТЗ
1. Доповідь рішення і його обґрунтування.
1-ДПС
Матеріали
Підготовка до проведення ділової гри.
Навчальні питання:
ділової гри
1. Вивчення основного тактичного завдання.
[2,10],
2. Нанесення загальної та часткової обстановки на карти.
[2.11], [3.9]
Організація оперативно-службової діяльності на ділянці Матеріали
ділової гри
прикордонного загону.
[1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
[3.2], [3.9].

30
11
11

1

лекція

14
2

2

групове заняття

4

3

групове заняття

4

індивідуальна робота
(конспект з теми)

4

4
Разом за 2 семестр
Разом за 1 курс

Особливості охорони державного кордону в різних умовах.
Діяльність Державної прикордонної служби з охорони державного [1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
кордону на морській ділянці та використання авіації.
Навчальні питання:
[3.2], [3.6],
1. Морська охорона державної прикордонної служби України.
[3.9].
2. Авіаційна частина Державної прикордонної служби України.
Особливості охорони державного кордону органом охорони [1.3], [1.4],
[2.4], [3.1],
державного кордону в різних фізико-географічних умовах.
Навчальні питання:
[3.2], [3.6],
1. Особливості охорони морської ділянки.
[3.9].
2. Особливості охорони державного кордону на річці.
3. Особливості охорони державного кордону в гірсько-лісистій
місцевості.
[1.3], [1.4],
Особливості організації спеціальних заходів в різних умовах.
Навчальні питання.
[2.4], [3.1],
1.Особливості організації спеціальних заходів в гірсько-лісистій [3.2], [3.6],
місцевості.
[3.9].
2.Особливості організації спеціальних заходів на морській ділянці.
3. Особливості організації спеціальних заходів на річковій ділянці.
[1.3], [1.4],
Особливості організації спеціальних заходів в різних умовах.
Навчальні питання:
[2.4], [3.1],
1.Опрацювати особливості організації оперативно-службової діяльності [3.2], [3.6],
в різних фізико-географічних умовах.
[3.9].
2. Особливості організації та ведення спеціальних заходів.
Захист курсової роботи
206 годин: 136 год. - аудиторної роботи, 30 год. - самостійної роботи,
52 год. – індивідуальної роботи
304 години: 182 год. - аудиторної роботи, 68 год. - самостійної роботи,
54 год. – індивідуальної роботи
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12
1

2

2 курс
3 семестр
МОДУЛЬ 2
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
28
Охорона державного кордону прикордонним загоном при
ускладненні обстановки.
лекція
2
Загальні положення по охороні державного кордону
Т
прикордонним загоном при ускладненні обстановки.
Навчальні питання:
1. Поняття ускладнення обстановки та умови, які впливають на
охорону державного кордону.
2. Зміст охорони державного кордону при ускладненні обстановки.
індивідуальна робота
4
Побудова охорони державного кордону на ділянці прикордонного
(конспект з теми)
загону при ускладненні обстановки.
Навчальні питання:
1. Особливості побудови охорони державного кордону на ділянці
прикордонного загону при ускладненні обстановки.
групове заняття
2
Особливості організації оперативно-службової діяльності та
керівництва підпорядкованими підрозділами при ускладненні
обстановки.
Навчальні питання:
1.Особливості організації оперативно-службової діяльності.
2.Особливості керівництва підпорядкованими
підрозділами при
ускладненні обстановки.
самостійна робота
6
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного
загону при ускладненні обстановки.

самостійна робота

6

[1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
[3.7],[3.9],
[3.10].

[1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
[3.7],[3.9],
[3.10].
[1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
[3.7],[3.9],
[3.10].

[1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
[3.7],[3.9],
Навчальні питання:
1. Особливості організації оперативно-службової діяльності при [3.10].
ускладненні обстановки.
Службовий порядок дій прикордонного загону під час локалізації [1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
кризових ситуацій на державному кордоні.
[3.7],[3.9],
Навчальні питання:
[3.10].
1. Службовий порядок сил та засобів прикордонного загону під час
локалізації кризових ситуацій на державному кордоні.

3

групове заняття

2

4

семінар

6

13

20
1

лекція
Т

2

2

групове заняття

2

3

групове заняття

2

32
Порядок роботи начальника прикордонного загону при виникненні [1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
надзвичайних ситуацій.
Навчальні питання:
[3.7],[3.9],
1.
Класифікація надзвичайних ситуацій на ділянці прикордонного [3.10].
загону.
2.
Особливості роботи начальника прикордонного загону при
виникненні надзвичайних ситуацій.
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного [1.3],[1.4],
[2.4], [3.1],
загону в період ускладнення обстановки.
Навчальні питання:
[3.7],[3.9],
1. Ускладнення обстановки та її характеристика.
[3.10].
2. Особливості організації оперативно-службової діяльності.
3. Керівництво підрозділами прикордонного загону при виконанні
оперативно-службових завдань.
Особливості бойового застосування прикордонного загону в умовах
кризових ситуацій воєнного характеру
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного [1.3],[1.4],
[2.4],[2.5]
загону в особливий період.
Навчальні питання:
[3.1],[3.7],
1. Загальні положення.
[3.9],[3.10],
2. Охорона державного кордону прикордонним загоном в період [3.13].
загострення військово-політичної обстановки.
Робота управління прикордонного загону щодо підготовки до дій в [1.3],[1.4],
[2.4],[2.5]
умовах кризових ситуацій та використанні резервів ДПСУ.
Навчальні питання;
[3.1],[3.7],
1.Підготовка прикордонного загону до дій.
[3.9],[3.10],
2.Алгоритм прийняття рішення начальником прикордонного загону до [3.13].
дій в умовах кризових ситуацій.
3. Порядок використання резервів ДПСУ.
[1.3],[1.4],
Участь прикордонного загону в територіальній обороні.
Навчальні питання:
[2.4],[2.5]
1.Місце та роль прикордонного загону.
[3.1],[3.7],
2.Зміст завдань та способи їх виконання.
[3.9],[3.10],
[3.13].
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4
групове заняття
2
Дії прикордонного загону при відбитті збройного вторгнення [1.3],[1.4],
Т
[2.4],[2.5]
противника.
Навчальні питання:
[3.1],[3.7],
1. Відбиття прикордонним загоном збройного вторгнення противника. [3.9],[3.10],
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону при відбитті [3.13].
збройного вторгнення противника.
5
групове заняття
2
Дії прикордонного загону при ліквідації диверсійно-розвідувальних [1.3],[1.4],
Т
[2.4],[2.5]
груп противника.
Навчальні питання:
[3.1],[3.7],
1. Боротьба з незаконними збройними формуваннями, диверсійно- [3.9],[3.10],
розвідувальними групами противника.
[3.13].
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону при ліквідації
диверсійно-розвідувальних груп противника.
індивідуальна робота
4
[1.3],[1.4],
Боротьба з незаконними збройними формуваннями, диверсійно(конспект з теми)
розвідувальними силами противника.
[2.4],[2.5]
Навчальні питання:
[3.1],[3.7],
1.Основи ведення боротьби з незаконними збройними формуваннями, [3.9],[3.10],
диверсійно-розвідувальними силами противника.
[3.13].
6
семінар
6
Особливості оперативно-службової діяльності прикордонного [1.3],[1.4],
загону при ліквідації диверсійно-розвідувальних груп на [2.4],[2.5]
[3.1],[3.7],
державному кордоні.
Навчальні питання:
[3.9],[3.10],
1. Дії прикордонного загону в боротьбі з диверсійно-розвідувальними [3.13].
групами.
2. Особливості роботи начальника прикордонного загону при ліквідації
диверсійно-розвідувальних груп.
Комплексна оперативно-тактична задача 2-ДПС: «Організація оперативно-службової діяльності прикордонного загону в умовах
загострення обстановки» - 46
самостійна робота
6
Тактичне
14
Підготовка до проведення КОТЗ 2-ДПС.
Навчальні питання:
завдання
1. Вивчення основного тактичного завдання.
для КОТЗ
2. Нанесення загальної та часткової обстановки на карту.
2-ДПС

самостійна робота

6

1

групова вправа
Т

6

2

групова вправа
Т

6

3

групова вправа
Т

6
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[1.3],[1.4],
Робота начальника прикордонного загону в умовах різкого
[2.4],[2.5]
загострення воєнно-політичної обстановки.
Навчальні питання:
[3.1],[3.7],
1. Зміст висновків із з’ясуванн я отриманого завдання .
[3.9],[3.10],
2. Формулювання вказівок заступникам начальникам прикордонного [3.13].
загону.
Тактичне
Робота начальника прикордонного загону в умовах різкого
завдання
загострення воєнно -політичної обстановки.
Навчальні питання:
для КОТЗ
1. З’ясування завдання начальником прикордонного загону.
2-ДПС
2. Віддача розпоряджень заступникам про підготовку даних для [2.4],[2.5]
прийняття рішення.
[3.1],[3.7],
3. Оцінка обстановки начальником прикордонного загону.
[3.9],[3.10],
[3.13].
Прийняття рішення
начальником прикордонного загону на Тактичне
завдання
організацію оперативно-службової діяльності в умовах різкого
для КОТЗ
загострення воєнно -політичної обстановки.
Навчальні питання:
2-ДПС
1. Визначення задуму дій.
[2.4],[2.5]
2. Визначення завдань підрозділам, основних питань взаємодії.
[3.1],[3.7],
3. Доповідь рішення начальником прикордонного загону.
[3.9],[3.10],
[3.13].
Робота начальника прикордонного загону по організації заходів Тактичне
завдання
щодо пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп
для КОТЗ
противника.
Навчальні питання:
2-ДПС
1. Оцінка обстановки та віддача попередніх розпоряджень начальником [2.4],[2.5]
прикордонного загону.
[3.1],[3.7],
2. Визначення задуму дій, завдань
[3.9],[3.10],
3. Доповідь рішення начальника прикордонного загону на пошук та [3.13].
ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп противника елементам
службового порядку та основних питань взаємодії.
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[1.3],[1.4],
[2.4],[2.5]
[3.1],[3.7],
[3.9],[3.10],
[3.13].
Тактичне
завдання
для КОТЗ
2-ДПС

індивідуальна робота
(конспект з теми)

4

4

групова вправа
Т

6

5

групова вправа
Т

6

Управління силами та засобами в ході припинення неозброєних
провокації на державному кордоні.
Навчальні питання:
1. Розкрити зміст роботи начальника прикордонного загону з
отриманням нових даних обстановки.
Порядок роботи начальника прикордонного загону, щодо
прийняття окремих рішень.
Навчальні питання:
1. Робота начальника прикордонного загону, щодо прийняття окремих
рішень в умовах загострення воєнно -політичної обстановки.
Робота начальника прикордонного загону щодо організації дій Тактичне
завдання
прикордонного загону при припиненні військової провокації,
для КОТЗ
розблокування військового містечка.
Навчальні питання:
2-ДПС
1. Оцінка обстановки та віддача попередніх розпоряджень
[2.4],[2.5]
начальником прикордонного загону.
[3.1],[3.7],
2. Визначення задуму дій, завдань підрозділам прикордонного загону та [3.9],[3.10],
[3.13].
приданим силам та засобам, організація взаємодії.
3. Доповідь рішення начальника прикордонного загону на
розблокування військового містечка.

самостійна робота

6

Підготовка до проведення ділової гри.

Ділова гра
Т

Контрольна робота МК № 2

32

6

Навчальні питання:
1. Вивчення основного тактичного завдання.
2. Нанесення загальної та часткової обстановки на карту.
Організація оперативно-службової діяльності прикордонного
загону в умовах загострення обстановки.

Матеріали
ділової гри

Матеріали
ділової гри
[2.4],[2.5]
[3.1],[3.7],
[3.9],[3.10],
[3.13].
Оперативно-службова діяльність органів охорони державного Матеріали
модульног
кордону
о контролю
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Разом за 3 семестр

138 годин: 96 год. - аудиторної роботи, 30 год. - самостійної роботи,
12 год. – індивідуальної роботи
2 курс
4 семестр
МОДУЛЬ 3
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ
18

Загальні основи діяльності регіональних управлінь Державної
прикордонної служби України.

лекція

2

самостійна робота

6

індивідуальна робота
(конспект з теми)

6

Регіональне управління – територіальний орган Державної
прикордонної служби України.
Навчальні питання:
1.
Правова основа діяльності регіональних управлінь Державної
прикордонної служби України.
2.
Завдання, основні функції та загальна структура регіональних
управлінь Державної прикордонної служби України.
Повноваження регіонального управління Державної прикордонної
служби України.
Навчальні питання:
1.
Обов’язки регіонального управління Державної прикордонної
служби України.
2.
Права регіонального управління Державної прикордонної
служби України.
Повноваження начальника регіонального управління Державної
прикордонної служби України.
Навчальні питання:
1.
Обов’язки начальника регіонального управління Державної
прикордонної служби України.
2.
Права начальника регіонального управління Державної
прикордонної служби України.

15
1

[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10].
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10].
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10].

2

групове заняття

2

3

семінар

2

16

18
1

лекція

2

2

групове заняття

2
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[1.2], [1.3],
Актуальні аспекти формування та розвитку безпекового
[1.4], [1.5],
середовища на ділянках регіональних управлінь.
Навчальні питання:
[1.8], [1.9],
1. Головні тенденції, що впливають на стан та розвиток [1.10], [2.2],
безпекового середовища на ділянках регіональних управлінь.
[2.9], [2.10]
2. Актуальні загрози безпеці державного кордону України на
ділянках регіональних управлінь та їх можливий сценарний розвиток.
Загальні основи діяльності регіонального управління Державної [1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
прикордонної служби України.
Навчальні питання:
[1.5], [1.8],
1.
Правова основа, завдання та основні функції регіональних [1.9], [1.10],
управлінь Державної прикордонної служби України.
[2.2], [2.9],
2.
Загальна структура регіональних управлінь Державної [2.10]
прикордонної служби України.
3.
Характер та сутність загроз безпеці державного кордону України
на ділянках регіональних управлінь Державної прикордонної служби
України.
Загальні основи підготовки до оперативно-службової діяльності
регіональних управлінь Державної прикордонної служби України.
Порядок роботи органів управління Державної прикордонної
служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності.
Навчальні питання:
1.
Загальні положення порядку роботи органів управління
Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативнослужбової діяльності.
2. Порядок здійснення контролю заходів з підготовки до оперативнослужбової діяльності Державної прикордонної служби України.
Порядок роботи регіонального управління з підготовки до
оперативно-службової діяльності.
Навчальні питання:
1.
Завдання підготовчого етапу роботи регіонального управління
під час підготовки до оперативно-службової діяльності.
2.Завдання основного етапу роботи регіонального управління під час
підготовки до оперативно-службової діяльності.

[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]

3

індивідуальна робота
(есе)

6

самостійна робота

6

семінар

2
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Особливості підготовки до оперативно-службової діяльності [1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
регіональних управлінь.
Навчальні питання:
[1.5], [1.8],
1.
Особливості підготовки до оперативно-службової діяльності [1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
Східного регіонального управління.
2.
Особливості підготовки до оперативно–службової діяльності [2.10],
[2.11]
Західного регіонального управління.
3. Особливості підготовки до оперативно–службової діяльності
Південного регіонального управління.
Особливості підготовки до оперативно-службової діяльності [1.1], [1.2],
регіонального
управління
Морської
охорони
Державної [1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
прикордонної служби України.
Навчальні питання:
[1.9], [1.10],
1.
Завдання регіонального управління Морської охорони [2.2], [2.9],
Державної прикордонної служби України.
[2.10],
2.
Особливості підготовки регіонального управління Морської [2.11]
охорони до оперативно-службової діяльності.
Основні засади та особливості підготовки регіональних управлінь [1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
до оперативно-службової діяльності.
Навчальні питання:
[1.5], [1.8],
[1.9],
1.
Порядок роботи регіональних управлінь з підготовки до
[1.10],
оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або
[2.2],
[2.9],
іншому періоді.
[2.10],
2.
Особливості роботи регіональних управлінь з підготовки до
[2.11]
оперативно-службової діяльності.
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Комплексна оперативно-тактична задача 3 - ДПС:
«Робота начальника та управлінського апарату регіонального управління під час підготовки до оперативно-службової діяльності у
наступному календарному році».
17
4
4
Робота начальника регіонального управління щодо визначення Оперативн
практичне заняття
порядку роботи управлінського апарату регіонального управління е завдання
з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному для КОТЗ
3-ДПС
календарному році.
Навчальні питання:
1. Робота начальника та управлінського апарату регіонального
управління
щодо
усвідомлення
визначених
керівництвом
прикордонного відомства завдань оперативно-службової діяльності
регіонального управління в наступному календарному році.
2. Робота начальника регіонального управління щодо організації
діяльності управлінського апарату регіонального управління з
підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному
календарному році.
5
практичне заняття
4
Робота начальника регіонального управління щодо аналізу та Оперативн
прогнозування розвитку обстановки на ділянці відповідальності в е завдання
для КОТЗ
наступному календарному році.
Навчальні питання:
3-ДПС
1.
Робота начальника регіонального управління щодо визначення
основних загроз безпеці державного кордону та можливих сценаріїв
розвитку кризових ситуацій на ділянці відповідальності в наступному
календарному році (доповідь висновків з оцінки обстановки
керівництву прикордонного відомства).
2.
Робота начальника регіонального управління щодо визначення
порядку підготовки пропозицій управлінським апаратом регіонального
управління для формування замислу та прийняття рішення.

6

практичне заняття

4

7

практичне заняття

4

8

практичне заняття

4

Робота начальника регіонального управління щодо формування
замислу
оперативно-службової
діяльності
в
наступному
календарному році.
Навчальні питання:
1. Робота начальника регіонального управління щодо формування
основних положень замислу оперативно-службової діяльності в
наступному календарному році.
2. Доповідь замислу начальника регіонального управління
керівництву прикордонного відомства.
Робота начальника регіонального управління щодо прийняття
рішення на здійснення оперативно-службової діяльності в
наступному календарному році.
Навчальні питання:
1.
Робота начальника регіонального управління щодо визначення
завдань відповідним органам управління та підпорядкованим органам
охорони державного кордону.
2.
Робота начальника регіонального управління щодо визначення
основних аспектів взаємодії, управління та всебічного забезпечення
оперативно-службової діяльності регіонального управління в
наступному календарному році.
Доповідь рішення начальника регіонального управління щодо
здійснення оперативно-службової діяльності регіонального
управління в наступному календарному році керівництву
прикордонного відомства.
Навчальні питання:
1.
Робота начальника регіонального управління щодо формування
основних положень доповіді.
2. Доповідь рішення начальника регіонального управління керівництву
прикордонного відомства.
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Оперативн
е завдання
для КОТЗ
3-ДПС

Оперативн
е завдання
для КОТЗ
3-ДПС

Оперативн
е завдання
для КОТЗ
3-ДПС

9

практичне заняття

18

4

26

1

лекція

2

2

групове заняття

2
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Оперативн
е завдання
для КОТЗ
3-ДПС

Робота начальника регіонального управління щодо організації та
підтримання взаємодії.
Навчальні питання:
1.
Робота начальника регіонального управління щодо організації та
підтримання взаємодії між підпорядкованими органами охорони
державного кордону.
2. Робота начальника регіонального управління щодо організації та
підтримання взаємодії з іншими правоохоронними органами та
військовими формуваннями.
Оперативно-службова діяльність регіональних управлінь при [1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
загостренні обстановки на державному кордоні.
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]
Особливості оперативно-службової діяльності регіональних [1.1], [1.2],
управлінь при загостренні обстановки на ділянці відповідальності. [1.3], [1.4],
Навчальні питання:
[1.5], [1.8],
1.
Характер та сутність загроз безпеці державного кордону України [1.9], [1.10],
при загостренні обстановки на ділянках відповідальності регіональних [2.2], [2.9],
[2.10],
управлінь.
2.
Основні підходи до планування та реагування на кризові [2.11]
ситуації.
Загальні засади застосування сил та засобів регіональних управлінь [1.1], [1.2],
відповідно до ймовірних сценаріїв виникнення та розвитку [1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
кризових ситуацій на ділянках відповідальності.
Навчальні питання:
[1.9], [1.10],
1.
Можливі кризові ситуації та імовірний характер їх розвитку на [2.2], [2.9],
ділянках регіональних управлінь.
[2.10],
2.
Способи реагування на загрози безпеці державного кордону та [2.11]
порядок застосування сил та засобів регіональних управлінь в умовах
загострення обстановки на ділянці відповідальності.

індивідуальна робота
(есе)

4

індивідуальна робота
(есе)

6

самостійна робота

6

самостійна робота

4

Протидія нелегальній міграції на ділянці відповідальності
регіонального управління.
Навчальні питання:
1.
Мета, завдання та умови проведення заходів реагування
(прикордонна операція, спеціальні та оперативно-профілактичні
заходи, посилення охорони державного кордону).
2.
Сили та засоби які залучаються до проведення заходів
реагування та порядок їх застосування.
Протидія контрабандній діяльності на ділянці відповідальності
регіонального управління.
Навчальні питання:
1.
Мета, завдання та умови проведення заходів реагування
(прикордонна операція, спеціальні та оперативно-профілактичні заходи,
посилення охорони державного кордону).
2.
Сили та засоби які залучаються до проведення заходів
реагування та порядок їх застосування.
Протидія диверсійно-розвідувальній діяльності іншої держави на
ділянці відповідальності регіонального управління.
Навчальні питання:
1.
Мета, завдання та умови проведення заходів реагування
(прикордонна операція, спеціальні заходи та посилення охорони
державного кордону).
2.
Сили та засоби які залучаються до проведення заходів реагування
та порядок їх застосування.
Особливості застосування сил та засобів Державної прикордонної
служби України в ООС.
Навчальні питання:
1.
Основні завдання Державної прикордонної служби України в
районі проведення ООС.
2.
Способи та порядок застосування сил та засобів Державної
прикордонної служби України в ООС.

42
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]
[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]

3

семінар

2

Ділова гра

32

Контрольна робота МК № 3

4

Екзамен

6

Разом за 4 семестр
Разом за 2 курс
Усього за дисципліну

Особливості оперативно-службової діяльності регіональних
управлінь при загостренні обстановки на ділянці відповідальності.
Навчальні питання:
1.
Імовірні загрози безпеці державного кордону України та сценарії
їх можливого розвитку при загостренні обстановки на ділянці
відповідальності регіональних управлінь.
2.
Варіанти застосування сил та засобів регіонального управління
відповідно до ймовірних сценаріїв виникнення та розвитку кризових
ситуацій.
Планування оперативно-службової діяльності регіонального
управління при загостренні обстановки на державному кордоні.
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[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.5], [1.8],
[1.9], [1.10],
[2.2], [2.9],
[2.10],
[2.11]
Матеріали
ділової гри

Матеріали
модульног
о контролю
Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби Матеріали
екзамену
України
Опреативно-службова діяльність регіональних управлінь ДПСУ

128 годин: 84 год. - аудиторної роботи, 22 год. - самостійної роботи,
22 год. – індивідуальної роботи
266 годин: 180 год. - аудиторної роботи, 34 год. - самостійної роботи, 52 год. –
індивідуальної роботи
570 годин: 362 год. - аудиторної роботи, 106 год. - самостійної роботи, 102 год. –
індивідуальної роботи
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монографія. Хмельницький: НАДПСУ, 2020. 360с.
X. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
1.
Президент України [Електронний ресурс]: офіційне Інтернет-представництво. Режим доступу: http://www.prezident.gov.ua.
2.
Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
3.
Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. - Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua.
4.
Рада національної безпеки і оборони України[Електронний ресурс]: офіційний сайт. Режим доступу: http://www.rainbow.gov.ua.
5.
Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. Режим доступу: http://mvs.gov.ua.
6.
Офіційний сайт ДПС України/ нормативно – правова база/ - http://dpsu.gov.ua/ua/about/law_base/
7.
Міністерство закордонних справ України [Електронний сайт]: офіційний веб-сайт. Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua.
8.
Міністерство оборони України [Електронний сайт]:
офіційний веб-сайт Міністерства оборони України. Режим доступу:
http://www.mil.gov.ua.
9.
Служба безпеки України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт.- Режим доступу: http://ssu.gov.ua.
10. Державна служба надзвичайних ситуацій України[Електронний сайт]: Офіційний інформаційний портал. Режим доступу:
http://www.mns.gov.ua.
11. Державне підприємство «Українська правова інформація» [Електронний ресурс]: веб-портал. Режим доступу: http://ovu.com.ua.
12. Всі кодекси України [Електронний ресурс]: веб-сайт.- Режим доступу: http://www.stas.com.ua.
13. Нормативні акти України [Електронний ресурс]: веб-сайт.- Режим доступу: http://www.nau.odessa.ua/naucdshop.
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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
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

