НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
кафедра адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Пдб 09.2 «АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»
ОПП «Правоохоронна діяльність»

Рівень вищої освіти: І (бакалаврський)
Галузь знань: 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Кваліфікація: бакалавр правоохоронної діяльності
Професійна кваліфікація: офіцер тактичного рівня
Форма здобуття освіти: денна
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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Адміністративна відповідальність» є вибірковою для вивчення ОПП «Правоохоронна діяльність» вивчається
в сьомому семестрі на кафедрі адміністративної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка висококваліфікованого фахівця, який може застосувати отримані знання у
практичній діяльності з організації профілактики адміністративних правопорушень в органах охорони державного кордону, аналізувати
причини і умови адміністративної деліктності.
Основне завдання навчальної дисципліни:
- підвищення загального освітнього рівня курсантів;
- поглиблення теоретичних знань про сутність та принципи адміністративного права та процесу;
- ознайомлення з характеристикою елементів, що традиційно складають вчення будь-якого виду юридичного процесу;
- розгляд адміністративних правовідносин, суб'єктів адміністративного права, особливостей провадження в справах про
адміністративні правопорушення;
- з’ясування сутності адміністративної діяльності органів охорони державного кордону.
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
- знати: поняття, систему і джерела адміністративної деліктології; . систему, методи та принципи адміністративної деліктології;
адміністративно-деліктне законодавство; причини та умови вчинення адміністративних деліктів.
вміти: вільно володіти юридичними поняттями та категоріями у межах тем навчальної дисципліни; використовувати отримані
знання в оперативно-службовій діяльності; орієнтуватися в системі та структурі законодавства, що регулює відносини в сфері
адміністративного примусу; кваліфікувати адміністративні правопорушення; складати процесуальні документи в справах про
адміністративні правопорушення; розглядати справи про адміністративні правопорушення, що віднесені до компетенції посадових осіб
Держприкордонслужби України, приймати щодо них відповідні рішення; накладати адміністративні стягнення на осіб, які вчинили
правопорушення; виявляти умови та причини конкретної групи адміністративних деліктів, визначати суб’єкти профілактики; розробляти та
застосовувати заходи попередження; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері.
ознайомитися: процесуальними формами запобігання адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством
віднесено до компетенції Держприкордонслужби України; з комплексом організаційно-практичних заходів «Профілактика.
ВИКЛАДАЧІ:
Викладач кафедри адміністративної діяльності, Надія ДЕМЧИК, email : DemNPet@ukr.net.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Правові засади забезпечення національної безпеки
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лабораторія прав людини (526), навчальні аудиторії, мультимедійне забезпечення.
ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
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Усього за
дисципліну
4
4
36
36
8
8
12
12
12
12
4
4
30
30
30
30

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2.
54
54
+
+

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

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

ІРГР

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

конспект з теми

Аудиторна робота

реферат

Усього

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

підсумковий контроль

модульний контроль

контрольна робота

рольові ігри

семінари

практичні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

120
120

Усього аудиторних занять

Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

Кількість годин
Форми
підсумкового
контролю

3

Індивідуальна робота

4

Шифр
ЗК- 1
ЗК -2
ЗК-5
ЗК-8

СК-1

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Компетентність
Методи контролю
Загальні компетентності
ЗК- 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
ЗК –2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
ЗК-5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
ЗК-8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
правоохоронної
діяльності;
дотримання
основних
принципів
реалізації МК4.1; МК4.2.
правоохоронної функції держави.

СК-3

Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у
сфері правоохоронної діяльності.
Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права
правоохоронної діяльності.

СК-4

Здатність до критичного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
навичок у професійній діяльності.
МК4.1; МК4.2.

СК-11

Здатність до аналізу та оцінки ризиків, що впливають на вчинення МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
адміністративних правопорушень так кримінальних злочинів (проступків)
МК4.1; МК4.2.

СК-2

СК-

ВК-3

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
і МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.

Здатність застосовувати правові засади функціонування держави і основи МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав людини для МК4.1; МК4.2.
забезпечення національної безпеки України, безпеки державного кордону, збройної
боротьби та захисту демократичних цінностей.
Військово-прикордонні компетентності
Здатність організовувати охорону державного кордону на ділянці
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
відповідальності підрозділу, оцінювати її відповідність прогнозованому стану
МК4.1; МК4.2.
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протиправної діяльності та діям противника, виконувати процедури прикордонного
контролю та прикордонної служби, діяти у складі прикордонних нарядів, проводити
оперативно-технічні заходи, застосовувати заходи примусу, планувати й
організовувати превентивні заходи.
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр
Компетентність
Методи навчання
Оцінювання
Знати
особливості
юридичного
складу МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
адміністративних деліктів протидію яким віднесено МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
ПРН -А
до компетенції Держприкордонслужби України

ПРН -Б

Застосовувати
профілактику
адміністративних МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
правопорушень, протидію яким законодавством МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
України віднесено до компетенції Державної
прикордонної служби України
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Найменування теми
теми
Загальні
положення
про
адміністративну відповідальність та
провадження
у
справах
про
адміністративні
правопорушення,
протидію
яким
віднесено
до
компетенції Державної прикордонної
служби України
2
Особливості
юридичного
складу
адміністративних
правопорушень,
протидія
яким
віднесена
до
повноважень ДПСУ.
3
Кваліфікація
військовоадміністративних правопорушень та
адміністративних
правопорушень,
пов’язаних з корупцією у Державній
прикордонній службі України.
4
Організація протидії адміністративним
правопорушенням в органах охорони
державного кордону
Диференційований залік
1

Всього

Кількість
годин
4

Номери, вид занять та кількість
годин
1
2
3
4 5 6 7
Л2
Сз2

12

Л2

Пз6

12

Л2

Пз6

4

Л2

Сз2

4

Дз4

36

Місяці

Номери тем, занять
та кількість годин

Кількість
годин

1

1/1Гз(2)
1/2Сз(2)

4

Сз4

2

2/1Л(2);
2/2Пз(6);
2/3Сз(4);

12

Сз4

3

3/1Л(2)
3/2Пз(6)
3/3Сз(4);

12

4

4/1Л(2);
4/2Сз(2)

4

5

Дз(4)

4

Всього

36
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять, завдань
3

1.

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

4

5

7

21/4

1.

лекція

Індивідуальна
робота
(конспект з
теми)

2

4 курс
8 семестр
Тема 1. Загальні положення про адміністративну
відповідальність
та
провадження
у
справах
про
адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено
до компетенції Державної прикордонної служби України.
Загальне поняття та стадії провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
1. Поняття та підстави адміністративної відповідальності.
2. Поняття, юридичний склад та загально-правові ознаки
адміністративного правопорушення.
3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення у
прикордонній сфері.
4. Заходи процесуального забезпечення в справах про
адміністративні правопорушення.
5. Процесуальні документи у адміністративно-юрисдикційній
діяльності ДПСУ
Особливості змісту основних адміністративно-процесуальних
документів.

1.1; 1.3; 3.7; 3.8; 3.9;
3.11; 3.12.
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1.

Самостійна
робота

1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
2.1; 2.2; 2.3;2.4;
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;
3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11;
3.12; 3.13;

2.
10
3.

Поняття провадження в справах про адміністративні
правопорушення відповідно до Інструкції № 898.
Порядок (алгоритм) дій посадових осіб ДПС України при
здійсненні адміністративного розслідування;
Порядок проведення заходів забезпечення провадження в
справах про адміністративні правопорушення.

1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
2.1; 2.2; 2.3;2.4;
3.1; 3.2; 3.3;3.8; 3.9;
3.11;

4.
2.

Семінар

2
1.

Практичні особливості провадження в справах про
1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
адміністративні правопорушення у прикордонній сфері.
2.1; 2.2; 2.3;2.4;
Поняття та підстави адміністративної відповідальності. 3.1; 3.2; 3.3;3.8; 3.9;
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№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять, завдань
3

2.

Кількість
годин
4

40/12

1

Лекція

Індивідуальна
робота
(конспект з
теми)

Самостійна
робота

2

8

20

Найменування теми і навчальні питання
5
Юридичний склад адміністративного правопорушення.
2. Порядок провадження у справах про адміністративні
правопорушення посадовими особами ДПСУ.
3. Особливості застосування заходів процесуального забезпечення
в справах про адміністративні правопорушення.
4. Практичні особливості складання процесуальних документів
посадовими особами ДПСУ під час здійснення провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
Тема 2. Особливості юридичного складу адміністративних
правопорушень, протидія яким віднесена до повноважень
ДПСУ.
Особливості юридичного складу адміністративних
правопорушень, протидія яким віднесена до повноважень ДПСУ.
1. Юридичний склад правопорушень законодавства про державний
кордон, за які передбачено адміністративну відповідальність.
2. Юридичний склад правопорушень правил перебування
іноземців та осіб без громадянства в Україні.
3. Юридичний склад правопорушень, що пов’язані із
здійсненням міжнародних пасажирських перевезень
1. Юридичний склад адміністративного правопорушення, що
передбачене ст. 206 КУпАП
2. Юридичний склад адміністративного правопорушення, що
передбачене ст. 206-1 КУпАП
3. Юридичний склад адміністративного правопорушення, що
передбачене ст. 207 КУпАП
4. Юридичний склад адміністративного правопорушення, що
передбачене
Законом України «Про виключну (морську)
економічну зону
1. Зміст нормативно-правових актів, що
регламентують
адміністративно-юрисдикційну діяльність ДПС України.
2. Юридичний склад адміністративного правопорушення, що
передбачене ст. 85 КУпАП
3. Юридичний склад адміністративного правопорушення, що

Література
7
3.11;

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;
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№
теми

№
заняття

1

2

2

3

Види
навчальних
занять, завдань
3

Практичне
заняття

Семінар

Кількість
годин
4

6

4

Найменування теми і навчальні питання
5
передбачене ст. 92 КУпАП
3. Юридичний склад адміністративного
передбачене ст. 121-1 КУпАП
4. Юридичний склад адміністративного
передбачене ст. 185-3 КУпАП
5. Юридичний склад адміністративного
передбачене ст. 191 КУпАП
6. Юридичний склад адміністративного
передбачене ст. 195 КУпАП
7. Юридичний склад адміністративного
передбачене ст. 205 КУпАП.

Література
7

правопорушення, що
правопорушення, що
правопорушення, що
правопорушення, що
правопорушення, що

Кваліфікація адміністративних правопорушень у прикордонній
сфері
1. Кваліфікація порушень законодавства про державний кордон, за
які передбачено адміністративну відповідальність
2. Кваліфікація порушень законодавства про іноземців та осіб без
громадянства, за які передбачено адміністративну відповідальність
3.
Особливості
кваліфікації
окремих
адміністративних
правопорушень, провадження по яким на початковій стадії
віднесено до компетенції ДПСУ.
Кваліфікація та юридичний склад адміністративних
правопорушень у прикордонній сфері
1. Кваліфікація та юридичний склад адміністративних
правопорушень, провадження та прийняття відповідного
процесуального рішення по яким віднесено до повноважень
ДПСУ.
2. Кваліфікація та юридичний склад адміністративних
правопорушень, провадження по яким на початковій стадії
віднесено до компетенції ДПСУ.
3.
Особливості
юридичного
складу
адміністративного
правопорушення у сфері здійснення міжнародних пасажирських
перевезень.

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;
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№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять, завдань
3

3.

Кількість
годин
4

31/12

1.

Лекція

Індивідуальна
робота
(конспект з
теми)

Самостійна
робота

2.

Практичне
заняття

2

7

12

Найменування теми і навчальні питання

Література

5
4. Юридичний склад порушень законодавства про виключну
(морську) економічну зону
Тема 3.
Кваліфікація військово-адміністративних
правопорушень
та
адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією у Державній прикордонній службі
України
Особливості
відповідальності
військовослужбовців
за
адміністративні
правопорушення.
Юридичний
склад
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією
1.
Нормативна
регламентація
відповідальності
військовослужбовців за адміністративні правопорушення.
2. Юридичний склад військовим адміністративних правопорушень
в органах охорони державного кордону.
3. Поняття корупції, корупційного правопорушення та
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
4.
Об’єктивні
та
суєктивні
ознаки
адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією.
1. Юридичний склад правопорушення за ст. 17216 КУпАП.
2. Юридичний склад правопорушення за ст. 17217 КУпАП.
3. Юридичний склад правопорушення за ст. 17218 КУпАП.
4. Юридичний склад правопорушення за ст. 17219 КУпАП.
5. Юридичний склад правопорушення за ст. 17220 КУпАП.
1. Юридичний склад правопорушення за ст. 17210 КУпАП.
2. Юридичний склад правопорушення за ст. 17211 КУпАП.
3. Юридичний склад правопорушення за ст. 17212 КУпАП.
4. Юридичний склад правопорушення за ст. 17213 КУпАП.
5. Юридичний склад правопорушення за ст. 17214 КУпАП.
6. Юридичний склад правопорушення за ст. 17215 КУпАП.

7

6
1.

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;

1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;
1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;

Адміністративна відповідальність військовослужбовців за
1.1. ст.199-229;
законодавством України
1.16. ст..1-19;
Особливості відповідальності військовослужбовців за 2.3. ст.. 312-333;
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№
теми

№
заняття

1

2

3.

Види
навчальних
занять, завдань
3

Семінар

4.

Кількість
годин
4

4

24/4

1.

Лекція

Індивідуальна
робота
(конспект з
теми)
Самостійна
робота

2.

Семінар

2

Найменування теми і навчальні питання
5
адміністративні правопорушення.
2. Юридичний склад окремих військових адміністративних
правопорушень.
Здійснення
ДПС
України
адміністративно-юрисдикційних
повноважень в сфері протидії корупції
1. Юридичний склад правопорушення за ст. 1724 КУпАП.
2. Юридичний склад правопорушення за ст. 1725 КУпАП.
3. Юридичний склад правопорушення за ст. 1726 КУпАП.
4. Юридичний склад правопорушення за ст. 1727КУпАП.
5. Юридичний склад правопорушення за ст. 1728 КУпАП.
6. Юридичний склад правопорушення за ст. 1729 КУпАП.
Тема 4. Організація протидії адміністративним
правопорушенням в органах охорони державного кордону.
Організація протидії адміністративним правопорушенням в
органах охорони державного кордону
1. Організація протидії адміністративним правопорушенням в
органах охорони державного кордону.
2. Особливості профілактики правопорушень у сфері службової
діяльності особового складу ДПСУ.
Протидія адміністративним правопорушенням.

Література
7
2.4. ст. 653-724;
1.1. ст.199-229;
1.16. ст..1-19;
2.3. ст.. 312-333;
2.4. ст. 653-724;

1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
2.1; 2.2; 2.3;2.4;
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;
3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11;
3.12; 3.13
1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
2.1; 2.2.

8
1. Організаційні заходи щодо протидії в Держприкордонслужбі
військовим адміністративним правопорушенням
12

2

1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
2.1; 2.2; 2.3;2.4;
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;
3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11;
3.12; 3.13
Організація протидії адміністративним правопорушенням в
1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.14;
органах охорони державного кордону
2.1; 2.2; 2.3;2.4;
1. Організація протидії адміністративним правопорушенням в 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;

12
№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять, завдань
3

Диф. залік
Усього за дисципліну

Кількість
годин
4

4
120

Найменування теми і навчальні питання
5
органах охорони державного кордону.
2. Особливості профілактики правопорушень у сфері службової
діяльності особового складу ДПСУ.
3. Організаційні заходи щодо протидії в Держприкордонслужбі
військовим адміністративним правопорушенням.

Література
7
3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11;
3.12; 3.13
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Нормативно-правові акти
1.1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відом. Верх. РадиУкраїни. 1996. № 30.
Ст. 141(із змін. та допов.).
1.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відом. Верх. Ради УРСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122 (із змін. та допов.).
1.3. Кодекс адміністративного судочинства України: в ред. Закону України від 3 жовт. 2017 р. № 2147-VIII. Відом. Верх. Ради України.
2017. № 48. Ст. 436 (із змін. та допов.).
1.4.Про державний кордон України: Закон України № 1777-XII від 4 листоп. 1991 р. Відом. Верх. Ради України. 1992. № 2. Ст. 5 (із
змін. та допов.).
1.5.Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-IV. Уряд. кур’єр. 2003. 7 трав. (із змін. та
допов.).
1.6.Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус: Закон України від 20 листоп. 2012 р. № 5492-VI. Відом. Верх. Ради України. 2013. № 51. Ст. 716 (із змін. та допов.).
1.7.Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2491-III. Відом. Верх. Ради України. 2001. № 41. Ст. 197 (із змін. та допов.).
1.8.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI. Відом. Верх. Ради України.
2012. № 19–20. Ст. 179 (із змін. та допов.).
1.9. Про прикордонний контроль: Закон України № 1710-VI від 5 листоп. 2009 р. Відом. Верх. Ради України. 2010. № 6. Ст. 46 (із змін.
та допов.).
1.10.Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 лип. 2011 р. № 3671-VI. Відом.
Верх. Ради України. 2012. № 16. Ст. 146 (із змін. та допов.).
1.11.Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень: назва в ред. Закону України № 2753VI від 2 груд. 2010 р. Офіц. вісн. України. 2010. № 101. Ст. 3615 (із змін. та допов.).
1.12.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства»:Закон України від 16 жовт. 2012 р. № 5453-VI. Відом. Верх. РадиУкраїни. 2013. № 47. Ст. 657.
1.13.Інструкція про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону: затв. наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 30 берез. 2015 р. № 352, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 23 квіт. 2015 р. за № 462/26907.
Офіц. вісн. України. 2015. № 39. Ст. 1172.
1.14.Інструкція про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами
Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або
особами, які потребують додаткового захисту: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України№ 772 від 10 серп. 2016 р., зареєстр. в
Міністерстві юстиції України 2 верес. 2016 р. за № 1212/29342.Офіц. вісн. України. 2016. № 75. Ст. 2528 (із змін. та допов.).
1.15.Інструкція з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні
правопорушення: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року № 898 (з наступними змінами і доповненнями).

2. Базова
2.1. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М.Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ,
―Еспада‖, 2000.
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2.2.
Адміністративне
право
Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

України.

Академічний

курс:

підручник

/

3. Допоміжна
3.1. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1998.
3.2. Козаковський Т. Спадщина пращурів – під охороною прикордонників // Прикордонник України. – 2011. - № 74.
3.3. Михеєнко М., Стефанюк В., Голосніченко І. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики //
Право України. — 1999. — № 9.
Х. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
1. Офіційний сайт ВРУ – http://zakon4.rada.gov.ua
2. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». – http://uk.wikipedia.org
3. Офіційний сайт Державної прикордонної служби України // http://dpsu.gov.ua
4. Офіційний сайт Управління Верховного комісара ООН в Україні // http://unhcr.org.ua/uk/
5. Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції в Україні // http://iom.org.ua/ua/.
6. Модульне середовище навчання - 10.241.24.9.
ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне

та

підсумкове

оцінювання

здійснюється

відповідно

до

положення

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

content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020- 12.0L-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ - за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-
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бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
• дотримання норм законодавства про авторське право;
• надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
• дотримання норм законодавства про авторське право;
• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень

Шифр
МН 1.1
МН 1.2
МН 1.3
МН 1.4
МН 1.5
МН 1.6
МН 1.7

Метод навчання
1. Словесні методи

Лекція
Розповідь
Пояснення
Бесіда
Інструктаж
Дискусія
Диспут
2. Наочні методи
Дем ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
МН 2.1 онстрація
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
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний

