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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Навчальна дисципліна «Охорона державного кордону на шляхах міжнародних сполучень», є за вибором навчального закладу для вивчення
ОПП «Безпека державного кордону». Вивчається протягом 1 - 2 семестрів на кафедрі прикордонного контролю.
Мета вивчення навчальної дисципліни – формування особистості висококваліфікованого офіцера- прикордонника оперативнотактичного рівня, здатного вирішувати складні задачі і проблеми щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності
органу охорони державного кордону та нести відповідальність за свої рішення та дії у сфері організації та здійснення прикордонного контролю.
Завдання навчальної дисципліни – надати слухачу суму знань, практичних навичок і умінь в організації та здійсненні оперативнослужбової діяльності в пунктах пропуску (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду) на ділянці органу охорони державного кордону в
повсякденних умовах та у разі ускладнення обстановки.
Результати навчання
Слухач, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
- основні нормативно – правові документи, які регламентують порядок організації та здійснення прикордонного контролю;
- порядок проведення основних видів контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які прямують через державний кордон України;
- основні завдання та способи їх виконання, права контрольних органів, які виконують свої функції в пунктах пропуску;
- особливості організації та проведення спеціальних дій по пошуку порушників законодавства та локалізації конфліктних (нестандартних)
ситуацій в пунктах пропуску;

- порядок організації оперативно-службової (бойової) діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України щодо пропуску осіб,
транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей;
- основні оперативно-службові документи, які розробляються в штабах органів охорони державного кордону.
вміти:
- організовувати надійну охорону державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон з урахуванням конкретної
(прогнозованої) обстановки і проводити всі наступні заходи щодо реалізації прийнятого рішення на підставі комплексного застосування
різнорідних сил та засобів;
- здійснювати керівництво органами охорони державного кордону та підпорядкованими прикордонними підрозділами під час виконання
завдань зі здійснення прикордонного контролю і пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів;
- планувати оперативно-службові дії органів та підрозділів охорони державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон;
- приймати обґрунтоване рішення щодо пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, а в окремих випадках
щодо обмеження прав осіб під час перетинання державного кордону;
- організовувати та керувати силами та засобами органів охорони державного кордону при виникненні конфліктних (нестандартних)
ситуацій в пунктах пропуску;
- проводити оперативно-тактичні розрахунки по ефективному використанню сил та засобів підрозділів охорони державного кордону під
час організації та здійснення прикордонного контролю;
- організовувати взаємодію з відповідними правоохоронними органами та контрольними службами при здійсненні прикордонного
контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів та вантажів, координувати дії контрольних органів (служб) в пунктах
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пропуску;
- організовувати роботу підрозділів охорони державного кордону щодо запобігання та недопущення в'їзду в Україну або виїзду з України
осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з
дорученнями уповноважених державних органів, керувати на підставі законодавства діями органів охорони кордону (підрозділів) під час
спеціальних заходів щодо таких осіб;
- дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо порядку по обмеженню прав осіб при перетинанні державного кордону;
- організовувати охорону державного кордону на шляхах міжнародного сполучення в разі ускладнення воєнно- політичної обстановки, у
тому числі пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) у контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
- організовувати взаємодію та здійснювати координацію діяльності з Державною фіскальною службою України, Міністерством
інфраструктури України, органами місцевого самоврядування з питань режиму у пунктах пропуску через державний кордон, контроль за його
додержанням;
ознайомитись із:
- основними положеннями щодо документів на право перетину державного кордону, адміністративного кордону з Автономною
республікою Крим та лінії зіткнення в межах Донецької і Луганської областей;
- порядком забезпечення органів та підрозділів Державної прикордонної служби України технічними засобами прикордонного контролю;
- організацією звітно-аналітичної роботи органів управління з питань прикордонного контролю;
- положеннями щодо здійснення контролю якості та аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю;
- напрямами удосконалення системи прикордонного контролю.
Викладач: згідно форми А-4.03.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Немає
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Спеціалізовані навчальні класи (201, 204, 209, 214), комплекс навчальних пунктів пропуску «Поділля» польового центру забезпечення навчального
процесу, технічні засоби прикордонного контролю.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Форми
підсумкового
контролю

14

2

18

32

18

18

32

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

ІРГР

курсова робота

18

Основні методи навчання:
МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.4; МН1.6; МН1.7; МН2.1; МН2.2; МН2.3; МН3.2; МН3.6; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень:
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК4.3.

розрахункове завдання

20

конспект з теми
переклад текстів

4

реферат

40

2

Усього

90

підсумковий контроль

3

14

Індивідуальна робота
модульний контроль

20

рольові ігри
контрольна робота

4

семінари

40

лабораторні заняття

групові заняття

90

практичні заняття

лекції

3

групові вправи

Усього аудиторних занять

Аудиторна робота

Загальна

1
1
1
2
Усього за
дисципліну

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

Кількість годин

+
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності

ЗК01

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК02

Здатність планувати та управляти часом

ЗК03

Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК04

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

ЗК05

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

ЗК07

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

ЗК08

Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово

ЗК10

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.
МК1.1; МК1.2;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК2.1; МК3.1; МК3.2; МК4.1;

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК11

Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності

ФК12

ФК15

Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони
державного кордону
Здатність визначати раціональні параметри оперативно-службової діяльності
органу охорони державного кордону
Здатність ефективно виконувати функції управління органами охорони державного
кордону
Здатність формувати та застосовувати сучасні системи підтримки прийняття рішень

ФК16

Здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами

ФК17

Здатність розробляти оперативно-службові та бойові документи

ФК13
ФК14

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

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

ФК18
ФК21
ФК22
ФК24
ФК25

Компетентність

Методи контролю

Здатність організовувати підготовку персоналу органу охорони державного
кордону до виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки
Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення
міжнародного та національного права щодо охорони державного кордону
Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та інші нормативноправові акти
Здатність забезпечити безпечне середовище для діяльності персоналу

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

Здатність ефективно співробітничати з суспільством та засобами масової
інформації

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

ПР01

ПР02

ПР03

Компетентність

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 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

Методи навчання

Оцінювання

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

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7; МК1.1;
МК1.2;
МН2.3; МК3.1;
МК3.2;
МН4.1; МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;
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Шифр

ПР04

ПР05

ПР06

ПР08

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання

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

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

Оцінювати ризики щодо діяльності органу охорони державного кордону,
застосовувати сучасні методи обґрунтування рішень, методики
оцінювання ефективності

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

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

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7; МК1.1;
МК1.2;
МН2.3; МК3.1;
МК3.2;
МН4.1; МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7; МК1.1;
МК1.2;
МН2.3; МК3.1;
МК3.2;
МН4.1; МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7; МК1.1;
МК1.2;
МН2.3; МК3.1;
МК3.2;
МН4.1; МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

МН1.2;
МН1.6;

МН1.3; МК1.1;
МН1.7; МК3.1;

МК2.1;
МК4.1;

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
прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного
кордону
Організовувати підготовку персоналу, органів управління та підрозділів
до виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки,
оцінювати її рівень

ПР10

Оцінювати стан бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих
підрозділів, військової частини, визначати заходи щодо відновлення
боєздатності (спроможностей до виконання завдань)

ПР11

Аргументувати
застосування положень
міжнародного
та
національного
права щодо охорони державного кордону

ПР14

Організовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

МК1.2;
МК3.2;
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Компетентність

МН2.2;
МН3.6;

МН2.3; МК4.2; МК4.3.
МН4.1;

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МК1.2;
МН1.3; МК1.1;
МК3.2;
МН1.7; МК3.1;
МН2.3; МК4.2; МК4.3.
МН4.1;

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МК1.2;
МН1.3; МК1.1;
МК3.2;
МН1.7; МК3.1;
МН2.3; МК4.2; МК4.3.
МН4.1;

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

Оцінювати ризики щодо діяльності органу охорони державного кордону,
застосовувати сучасні методи обґрунтування рішень, методики
оцінювання ефективності

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3;
МН1.7;
МК1.1;
МК1.2;
МН2.3;
МК3.1;
МК3.2;
МН4.1;
МК4.2; МК4.3.

МК2.1;
МК4.1;

Організовувати та підтримувати взаємодію між підрозділами органу
охорони державного кордону, з підрозділами та частинами інших

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;

МН1.3; МК1.1;
МК1.2;
МН1.7; МК3.1;
МК3.2;
МН2.3; МК4.2; МК4.3.

ПР01

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

ПР02

Організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони
державного кордону на заданий період, комплексне 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

ПР04

ПР05

ПР06

Оцінювання

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

персоналу органів охорони державного кордону, охорони навколишнього
середовища в різних умовах обстановки

ПР03

Методи навчання

МК2.1;
МК4.1;

МК2.1;
МК4.1;

МК2.1;
МК4.1;

МК2.1;
МК4.1;
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ПР08

ПР10

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання

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
прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного
кордону
Організовувати підготовку персоналу, органів управління та підрозділів
до виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки,
оцінювати її рівень

МН3.2;
МН4.2.

МН3.6;

МН4.1;

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МК1.2;
МН1.3; МК1.1;
МК3.2;
МН1.7; МК3.1;
МН2.3; МК4.2; МК4.3.
МН4.1;

МК2.1;
МК4.1;

Оцінювати стан бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих
підрозділів, військової частини, визначати заходи щодо відновлення
боєздатності (спроможностей до виконання завдань)

МН1.1;
МН1.4;
МН2.1;
МН3.2;
МН4.2.

МН1.2;
МН1.6;
МН2.2;
МН3.6;

МН1.3; МК1.1;
МК1.2;
МН1.7; МК3.1;
МК3.2;
МН2.3; МК4.2; МК4.3.
МН4.1;

МК2.1;
МК4.1;
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Запланована кількість аудиторного
навантаження – 40 годин
№
теми

Найменування теми

1
1

2
Аналіз та оцінка сучасного
стану
прикордонного
контролю, умов та чинників,
які впливають на його
ефективність
Контроль при перетинанні
державного кордону України
особами та транспортними
засобами
Зміст
прикордонного
контролю
Культура
прикордонного
контролю
в
пунктах
пропуску через державний
кордон України
Місце, роль органів та
підрозділів, що здійснюють
прикордонний контроль, в
загальній системі охорони
державного кордону
Показники
і
критерії
системи
прикордонного
контролю
Методичні
основи
формування
системи
прикордонного контролю на
шляхах
міжнародного

2

3
4

5

6
7

Кількість
годин

Номери, вид занять та кількість годин

Місяці

Номери тем,
занять та
кількість годин

Кількість
годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3
2

4
Л2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

1/1Л(2), 2/1Гз(2)

4

4

Гз2 Гз2

10

2/2Гз(2), 3/1Гз(2),

4

4

Гз2 Гз2

12

3/3Гз(2), 3/4Гз(2)

4

4

Гз2 Пз2

01

4/1Гз(2), 4/2Пз(2)

4

2

Гз2

02

5/1Гз(2), 6/1Л(2),
7/1Гз(2), 7/2Гз(2)

8

2

Л2

4

Гз2 Гз2

12
1
8

2
Напрями реформування
системи
прикордонного
контролю
в
контексті
забезпечення національної
безпеки
України
в
прикордонній сфері
9
Робота
відділу
прикордонного
контролю
штабу
органу
охорони
державного кордону щодо
управління прикордонним
контролем
10 Керівництво
службовою
діяльністю
підрозділів
охорони кордону
11 Технічні
засоби
прикордонного контролю, їх
класифікація
та
призначення.
Порядок
використання
технічних
засобів
прикордонного
контролю
Залік
Всього

3
2

4
Гз2

5

6

Гз2 Гз2

4

Пз2 Гз2

6

Гз2 Пз2

2
40

З2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
03

17
8/1Гз(2), 9/1Гз(2),
9/2Гз(2),

18
6

06

10/1Пз(2),
10/2Гз(2),
11/1Гз(2),
11/2Пз(2)

8

07

З(2)
Всього

2
40

13
1
8

2
Напрями реформування
системи
прикордонного
контролю
в
контексті
забезпечення національної
безпеки
України
в
прикордонній сфері
9
Робота
відділу
прикордонного
контролю
штабу
органу
охорони
державного кордону щодо
управління прикордонним
контролем
10 Керівництво
службовою
діяльністю
підрозділів
охорони кордону
11 Технічні
засоби
прикордонного контролю, їх
класифікація
та
призначення.
Порядок
використання
технічних
засобів
прикордонного
контролю
Залік
Всього

3
4

4
Гз4

5

6

6

Гз2 Гз2 Пз2

4

Пз2 Гз2

6

Гз2 Пз4

2
50

З2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
03

17
8/1Гз(4), 9/1Гз(2),
9/2Гз(2), 9/3Пз(2)

18
10

06

10/1Пз(2),
10/2Гз(2),
11/1Гз(2),
11/2Пз(4)

10

07

З(2)
Всього

2
50
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
теми

№
заняття

1

2

1
1

2
1

Види
навчальних
занять
3

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

4

Література

5
6
1 курс
1 семестр
1 модуль
«Аналіз стану, основні погляди на теорію та практику прикордонного контролю»
Аналіз та оцінка сучасного стану прикордонного контролю, умов та чинників, які впливають на його ефективність
Аналіз та оцінка сучасного стану прикордонного контролю,
лекція
2
[1.2]-[1.6]; [2.2]; [2.3];
умов та чинників, які впливають на його ефективність.
[3.10].
Навчальні питання:
1. Аналіз обстановки на шляхах міжнародного сполучення та її
впливу на прикордонний контроль.
2. Узагальнення та аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду
прикордонного
(імміграційного)
контролю
на
шляхах
міжнародного сполучення. Основні погляди на теорію та практику
прикордонного контролю.
3. Оцінка й аналіз законодавчих і нормативно-правових актів, які
визначають правові засади функціонування сучасної системи
охорони державного кордону на шляхах міжнародного сполучення.
Основні нормативно-правові документи, які регламентують [1.2]-[1.6]; [2.2]-[2.4].
самостійна
2
діяльність органів охорони державного кордону.
робота
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо нормативно-правових документів з
питань пропуску через державний кордон осіб, транспортних
засобів та вантажів.
2. Основні нормативно-правові документи, які регламентують
питання організації та здійснення прикордонного контролю.
Контроль при перетинанні державного кордону України особами та транспортними засобами
групове
2
Пункти пропуску через державний кордон України.
[1.2]; [1.4]; [1.32]; [1.40];
Навчальні
питання:
заняття
[1.42]; [1.46]; [1.47];
1. Визначення та класифікація пунктів пропуску через державний
[2.1]; [2.4].
кордон України.
2. Облаштування пунктів пропуску через державний кордон
України.
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2

конспект з
теми

2

групове
заняття

2

3

Контроль при перетинанні державного кордону України
особами та транспортними засобами.
Навчальні питання:
1. Основні положення щодо здійснення різних видів контролю в
пунктах пропуску.
2. Порядок підтримання взаємодії між контрольними службами у
пунктах пропуску.
Види контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України.
Навчальні питання:
1. Контрольні служби, які виконують свої функції у пунктах
пропуску, їх права та завдання.
2. Основні нормативно – правові документи, які регламентують
порядок взаємодії між контрольними службами у пунктах
пропуску.

[1.2]; [1.4]; [1.32]; [1.40];
[1.41]; [1.42]; [1.46];
[1.47]; [2.1]; [2.4].

[1.2]; [1.4]; [1.32]; [1.40];
[1.41]; [1.42]; [1.46];
[1.47]; [2.1]; [2.4].

Зміст прикордонного контролю
1

групове
заняття

2

2

групове
заняття

2

3

групове
заняття

2

Закон України «Про прикордонний контроль».
Навчальні питання:
1.Загальні положення щодо прикордонного контролю, його
складові частини.
2. Принципи охорони державного кордону України у пунктах
пропуску.
Організація та здійснення перевірки документів.
Навчальні питання:
1. Загальні вимоги щодо організації перевірки документів.
2. Фальсифікація документів для перетинання державного кордону.
Організація та здійснення огляду транспортних засобів і
вантажів.
Навчальні питання:
1. Загальні вимоги щодо огляду транспортних засобів і вантажів.
2. Особливості організації огляду транспортних засобів і вантажів в
залежності від виду сполучення.

[1.4]; [1.5]; [1.6]; [1.43];
[1.61]; [1.64]; [1.72];
[1.74]; [1.81]; [2.2]; [2.4].

[1.4];
[1.59];
[1.63];
[1.74]; [2.1]; [2.2]; [2.4].

[1.4];
[1.26];
[1.39];
[1.40]; [1.55]; [1.66];
[1.72]; [2.1]; [2.2]; [2.4].
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4

самостійна
робота

2

групове
заняття

2

конспект з
теми

2

Разом за 1 семестр

Організація і здійснення оглядової та паспортної роботи в
пунктах пропуску через державний кордон України.
Навчальні питання:
1. Вимоги нормативно-правових та відомчих документів щодо
організації оглядової роботи.
2. Вимоги нормативно-правових та відомчих документів щодо
організації паспортної роботи.
Режим в пунктах пропуску через державний кордон України.
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо режиму в пунктах пропуску.
2. Особливості встановлення режиму в пунктах пропуску за
різними видами сполучення.
3. Порядок здійснення перевірки (обстеження) стану режиму у
пункті пропуску.
Методика оцінки стану режиму в пунктах пропуску
Навчальні питання:
1.Поняття та зміст режиму в пунктах пропуску.
2.Методика розрахунку коефіцієнта стану режиму в пунктах
пропуску.

[1.4];
[1.26];
[1.39];
[1.40]; [1.55]; [1.59];
[1.63]; [1.66]; [1.72];
[1.74]; [2.1]; [2.2]; [2.4].

[1.4];
[1.24];
[1.32];
[1.42]; [1.76]; [1.81];
[2.1]; [2.3]; [2.4].

[1.4];
[1.24];
[1.42]; [1.76];
[2.1]; [2.2].

[1.32];
[1.81];

14 (22)
1 курс
2 семестр

4

Культура прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
1

групове
заняття

2

[1.4];
[1.69];
[1.73];
Культура прикордонного контролю в пунктах пропуску через
[1.75]; [1.82]; [2.1]; [2.2];
державний кордон України.
[2.4]; [3.3].
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо професійної культури прикордонника.
2.Особливості професійної діяльності прикордонників під час
здійснення прикордонного контролю.
3. Контроль якості та моніторинг громадської думки щодо культури
прикордонного контролю.
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2

практичне
заняття

4

1

групове
заняття

2

конспект з
теми

2

[1.4];
[1.69];
[1.73];
Методика проведення аудиту відомчих стандартів культури
[1.75];
[1.82];
[2.1];
[2.2];
прикордонного контролю.
[2.4]; [3.3].
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо проведення аудиту відомчих стандартів
культури прикордонного контролю.
2. Методика проведення аудиту відомчих стандартів культури
прикордонного контролю.
3. Модульний контроль № 1.
2
[1.69];
[1.73];
самостійна
Методика підготовки та проведення рольових ігор щодо [1.4];
[1.75]; [1.82]; [2.1]; [2.2];
робота
культури спілкування у пунктах пропуску.
[2.4]; [3.3].
Навчальні питання:
1. Засади відомчих стандартів культури спілкування у пунктах
пропуску;
2. Методика підготовки та проведення рольових ігор щодо
формування стандартів культури спілкування у пунктах пропуску.
Модульний контроль № 1
Здійснюється при розгляді теми № 4/2.
2 модуль
«Система прикордонного контролю як основної форми оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України»
5
Місце, роль органів та підрозділів, що здійснюють прикордонний контроль, в загальній системі охорони державного кордону
Місце, роль органів та підрозділів, що здійснюють
прикордонний контроль, в загальній системі охорони
державного кордону.
Навчальні питання:
1. Визначення ролі та місця прикордонного контролю в системі
забезпечення національної безпеки.
2. Побудова прикордонного контролю на шляхах міжнародного
сполучення.
Діяльність органів охорони кордону з питань організації
взаємодії із структурними підрозділами центральних органів
виконавчої влади.
Навчальні питання:
1. Основні напрями та форми взаємодії із структурними
підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо
діяльності пунктів пропуску.
2. Основні питання координації контрольних органів та служб у
пунктах пропуску.

[1.1]-[1.4]; [1.48]; [1.49];
[1.81]; [1.85]; [1.86];
[2.2]; [2.3]; [3.5]; [3.6];
[3.9].

[1.1]-[1.4]; [1.32]; [1.37];
[1.40]-[1.42];
[1.48][1.51]; [1.56]; [1.57];
[1.60]; [1.61]; [1.64];
[1.65]; [1.68]; [1.76];
[1.81]; [1.85]; [1.86];
[2.1]-[2.3]; [3.6].
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6

Показники і критерії системи прикордонного контролю
1

7
1

Показники і критерії системи прикордонного контролю.
[1.4]; [1.48]; [1.86]; [2.1];
Навчальні питання:
[2.2]; [2.5]; [3.7].
1. Обґрунтування завдань прикордонного контролю на шляхах
міжнародного сполучення.
2. Визначення необхідної ефективності охорони державного
кордону на шляхах міжнародного сполучення.
3. Показники і критерії системи прикордонного контролю.
самостійна
2
Моделі системи прикордонного контролю.
[1.4]; [1.48]; [1.86]; [2.1];
робота
Навчальні питання:
[2.2]; [2.5]; [3.7].
1. Визначення, складові та основні функції моделі охорони
державного кордону у пунктах пропуску.
2. Побудова моделі прикордонного контролю на ділянці
відповідальності підрозділу та органу охорони державного
кордону.
самостійна
2
Обґрунтування завдань прикордонного контролю на шляхах
[1.4]; [1.48]; [1.86]; [2.1];
робота
міжнародного сполучення.
[2.2].
Навчальні питання:
1. Взаємозв’язок завдань прикордонного контролю із цілями та
функціями.
2. Аналіз завдань прикордонного контролю у різні історичні
періоди.
Методичні основи формування системи прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення України
групове
2
Методологія визначення потрібного складу сил і засобів для
[1.4]; [1.48]; [1.86]; [2.1];
заняття
охорони державного кордону на шляхах міжнародного [2.2]; [2.5]; [3.7].
сполучення.
Навчальні питання:
1. Методика визначення потрібного складу сил і засобів для
охорони державного кордону на шляхах міжнародного сполучення.
2. Методика роботи управління органів охорони кордону щодо
координації діяльності правоохоронних, контролюючих органів,
органів виконавчої влади з питань організації та здійснення
прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення
України.
3. Комплексне застосування різнорідних сил та засобів в охороні
державного кордону на шляхах міжнародного сполучення.
лекція

2
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2

групове
заняття

2

конспект з
теми

2

самостійна
робота

2

конспект з
теми

2

самостійна
робота

2

Методологія оцінки ефективності системи прикордонного
контролю.
1. Оцінка ефективності управління системою прикордонного
контролю органу охорони державного кордону за рівнем
готовності.
2. Оцінка ефективності оперативно-службової діяльності підрозділу
охорони державного кордону під час проведення паспортного
контролю.
3. Методика оцінки ефективності охорони державного кордону на
шляхах міжнародного сполучення.
Методика роботи начальника органу охорони державного
кордону та штабу щодо з’ясування отриманого завдання на
організацію оперативно-службової діяльності.
Навчальні питання:
1. Зміст роботи начальника органу охорони державного кордону,
штабу щодо з’ясування отриманого завдання на організацію
оперативно-службової діяльності.
2. Методика розрахунку необхідної кількості сил та засобів для
виконання отриманого завдання.
Зміст оцінки дій правопорушників в пунктах пропуску.
Навчальні питання:
1. Можливі дії правопорушників в пунктах пропуску.
2. Висновки з оцінки можливих дій правопорушників в пунктах
пропуску.
Робота начальника та штабу органу охорони державного
кордону щодо оцінки можливості своїх сил та засобів.
Навчальні питання :
1. Зміст оцінки своїх сил та засобів.
2. Методика розрахунку можливості підрозділів охорони кордону
щодо здійснення прикордонного контролю в пункті пропуску.
Робота штабу органу охорони державного кордону щодо
організації прикордонного контролю поза пунктами пропуску
через державний кордон.
Навчальні питання:
1. Загальні положення щодо організації прикордонного контролю
поза пунктами пропуску через державний кордон.
2. Порядок роботи штабу органу охорони державного кордону
щодо організації прикордонного контролю поза пунктами
пропуску.

[1.4]; [1.48]; [1.86]; [2.1];
[2.2]; [2.5]; [3.7].

[1.4];
[1.48];
[1.58];
[1.71]; [1.85]; [1.86];
[2.1]; [2.2]; [2.3]; [2.5];
[3.7].

[1.4];
[1.48];
[1.58];
[1.71]; [1.81]; [1.85];
[1.86]; [2.1]; [2.2]; [2.3];
[2.5]; [3.7].
[1.4];
[1.48];
[1.58];
[1.71]; [1.85]; [1.86];
[2.1]; [2.2]; [2.3]; [2.5];
[3.7].
[1.4];
конспектів.

матеріали
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Напрями реформування системи прикордонного контролю в контексті забезпечення національної безпеки України в
прикордонній сфері
1
групове
4
Стратегія сталого розвитку системи прикордонного контролю. [1.1]-[1.4]; [1.48]; [1.49];
заняття
Навчальні питання:
[2.2]; [2.3]; [3.10].
1. Мета та задум стратегії сталого розвитку системи прикордонного
контролю.
2. Основні вимоги до технологій прикордонного контролю,
технічного забезпечення діяльності підрозділів прикордонного
контролю.
3. Перспективні напрями розвитку системи прикордонного
контролю.
4. Модульний контроль № 2.
конспект з
2
Функціональне управління прикордонним контролем у ]-[1.4]; [1.48]; [1.49];
теми
Державній прикордонній службі України.
[2.3]; [3.10].
Навчальні питання:
1. Структура органів управління прикордонним контролем, їх
завдання та обов’язки.
2.
Напрями
удосконалення
функціонального
управління
прикордонним контролем.
самостійна
2
Концепція розвитку системи прикордонного контролю.
[1.1]-[1.4]; [1.48]; [1.49];
Навчальні питання:
робота
[2.2]; [2.3]; [3.10].
1. Визначення перспективних напрямів розвитку системи
прикордонного контролю.
2. Основні вимоги до технологій прикордонного контролю,
технічного забезпечення діяльності підрозділів.
Модульний контроль № 2
Здійснюється при розгляді теми № 8/1.
3 модуль
«Робота відділу прикордонного контролю штабу органу охорони державного кордону щодо управління прикордонним контролем»
9
Робота відділу прикордонного контролю штабу органу охорони державного кордону щодо управління прикордонним контролем
8

1

групове
заняття

2

Основи діяльності відділу прикордонного контролю штабу
[1.4]; [1.85]; [1.86]; [2.2];
органу охорони державного кордону.
[2.3]; [3.9].
Навчальні питання:
1. Функції, задачі, повноваження та структура відділу
прикордонного контролю штабу.
2. Функціональні обов’язки посадових осіб відділу прикордонного
контролю штабу.
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2

групове
заняття

2

3

практичне
заняття

2

самостійна
робота

2

конспект з
теми

2

Участь відділу прикордонного контролю штабу у організації
оперативно-службової діяльності органом охорони державного
кордону на шляхах міжнародного сполучення.
Навчальні питання:
1. Зміст та методика роботи начальника органу охорони
державного кордону, штабу щодо організації охорони державного
кордону на шляхах міжнародного сполучення.
2. Організація посиленого прикордонного контролю.
3. Спеціальні заходи щодо пошуку правопорушників у пунктах
пропуску через державний кордон
4. Організація локалізації конфліктних та нестандартних ситуацій
під час здійснення пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів та вантажів.
Робота відділу прикордонного контролю штабу під час
підготовки до оперативно-службової діяльності органу охорони
державного кордону на календарний рік або інший період.
Навчальні питання:
1. Заходи з організації прикордонного контролю під час 1 етапу
підготовки до оперативно-службової діяльності.
2. Заходи з організації прикордонного контролю під час 2 етапу
підготовки до оперативно-службової діяльності.
Робота відділу прикордонного контролю штабу щодо розробки
пропозицій до рішення начальника органу охорони державного
кордону на здійснення прикордонного контролю.
Навчальні питання:
1.
З’ясування
отриманого
завдання
щодо
здійснення
прикордонного контролю.
2. Оцінка обстановки у пунктах пропуску на ділянці
відповідальності органу охорони державного кордону.
3. Підготовка пропозицій штабу до рішення на здійснення
прикордонного контролю на ділянці відповідальності органу
охорони державного кордону.
Організація посиленого прикордонного контролю.
Навчальні питання:
1. Оцінка обстановки, яка склалася на ділянці відповідальності
органу охорони державного кордону.
2. Підготовка пропозицій відділу прикордонного контролю штабу
до рішення на здійснення посиленого прикордонного контролю на
ділянці відповідальності органу охорони державного кордону.

[1.4];
[1.58];
[1.85];
[1.86]; [2.2]; [2.3]; [3.9].

[1.4];
[1.58];
[1.85];
[1.86]; [2.2]; [2.3]; [3.9].

[1.4];
[1.58];
[1.85];
[1.86]; [2.2]; [2.3]; [3.9].

[1.4]; [1.85]; [1.86]; [2.2];
[2.3]; [3.9].
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самостійна
робота

10
1

практичне
заняття

2

Особливості організації та ведення спеціальних заходів з [1.4]; [1.85]; [1.86]; [2.2];
пошуку правопорушників у пунктах пропуску через державний [2.3]; [3.9].
кордон України.
Навчальні питання:
1. Оцінка обстановки, яка склалася на ділянці відповідальності
органу охорони державного кордону.
2. Підготовка пропозицій відділу прикордонного контролю штабу
до рішення на пошук правопорушників у пункті пропуску.

Керівництво службовою діяльністю підрозділів охорони кордону
2
Службові документи відділу прикордонного контролю штабу
органу охорони державного кордону.
Навчальні питання:
1. Службові документи, які розробляються у відділі прикордонного
контролю штабу органу охорони державного кордону.
2. Розроблення плану роботи відділу прикордонного контролю
штабу органу охорони державного кордону.

конспект з
теми

2

групове

2

Методика відпрацювання службових документів щодо
організації прикордонного контролю в органі охорони
державного кордону.
Навчальні питання:
1. Основні вимоги до службових документів з питань
прикордонного контролю, які розробляються у органі охорони
державного кордону.
2. Методика розробки основних службових документів з питань
прикордонного
контролю,
які
розробляються
відділом
прикордонного контролю штабу органу охорони державного
кордону.
Керівництво службовою діяльністю підрозділів охорони
кордону.
Навчальні питання:
1. Організація та порядок здійснення контролю за службовою
діяльністю підрозділів охорони кордону.
2. Контроль за службою прикордонних нарядів у пунктах пропуску.
3. Порядок прийняття окремих рішень з питань прикордонного
контролю.
4. Організація та порядок уточнення взаємодії щодо здійснення
прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів та вантажів.

[1.67]; [1.71]; [1.86];
[2.2]; [2.3]; [3.6].

[1.67]; [1.71]; [1.86];
[2.2]; [2.3]; [3.6].

[1.3]; [1.4]; [1.57]; [1.58];
[1.71]; [1.81]; [1.85];
[1.86]; [2.2]; [2.3]; [3.5];
[3.6].
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Робота офіцерів відділу прикордонного контролю штабу органу [1.3]; [1.4]; [1.57]; [1.58];
охорони державного кордону у підрозділах.
[1.71]; [1.81]; [1.85];
Навчальні питання:
[1.86]; [2.2]; [2.3]; [3.5];
1. Проведення заходів з підготовки до виїзду у підрозділи охорони
[3.6].
державного кордону.
2. Порядок роботи офіцера відділу прикордонного контролю штабу
органу охорони державного кордону у підрозділах.
3. Звітність за результатами роботи у підрозділах охорони
державного кордону.
Технічні засоби прикордонного контролю, їх класифікація та призначення. Порядок використання технічних засобів
11
прикордонного контролю
групове
1
2
Технічні засоби прикордонного контролю, їх класифікація та
[1.3]; [1.4]; [1.42]; [1.47];
заняття
призначення.
[2.1]; [2.4]; [3.11].
Навчальні питання:
1. Загальні положення про технічні засоби прикордонного
контролю.
2. Класифікація технічних засобів прикордонного контролю та їх
призначення.
практичне
2
4
Порядок використання технічних засобів прикордонного [1.3]; [1.4]; [1.42]; [1.47];
заняття
контролю
[2.1]; [2.4]; [3.11].
Навчальні питання:
1. Порядок підготовки та використання технічних засобів для
перевірки документів.
2. Порядок підготовки та використання технічних засобів для
огляду транспортних засобів.
3. Модульний контроль № 3.
конспект з
2
Організація забезпечення підрозділів охорони державного [1.3]; [1.4]; [1.42]; [1.47];
теми
кордону технічними засобами прикордонного контролю.
[2.1]; [2.4]; [3.11].
Навчальні питання:
1. Вимоги керівних документів щодо організації забезпечення
підрозділів охорони державного кордону технічними засобами
прикордонного контролю.
2. Здійснення контролю за правильною експлуатацією технічних
засобів прикордонного контролю.
Здійснюється при розгляді теми № 11/2.
Модульний контроль № 3
Залік
2
Разом за 2 семестр
36 (68)
Усього за дисципліну
40 (90)
самостійна
робота

2
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Нормативно-правові акти

1.1. Конституція України.
1.2. Закон України «Про державний кордон України».
1.3. Закон України «Про Державну прикордонну службу України».
1.4. Закон України «Про прикордонний контроль».
1.5. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».
1.6. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
1.7. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
1.8. Закон України «Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень».
1.9. Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України».
1.10. Закон України «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав».
1.11. Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово
окупованій території України».
1.12. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
1.13. Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими
територіями в Донецькій та Луганській областях».
1.14. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус».
1.15. Закон України «Про боротьбу з тероризмом».
1.16. Закон України «Про захист персональних даних».
1.17. Закон України «Про громадянство».
1.18. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України».
1.19. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».
1.20. Закон України «Про міжнародні договори України».
1.21. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».
1.22. Повітряний кодекс України.
1.23. Кодекс торговельного мореплавства України.
1.24. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
1.25. Кримінальний кодекс України.
1.26. Митний кодекс України.
1.27. Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016 «Про схвалення Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України».
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1.28. Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 року «Про
Стратегію національної безпеки України»».
1.29. Указ Президента України від 25.09.2015 р. № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року
«Про нову редакцію Воєнної доктрини України»».
1.30. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. № 23 «Про зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом
Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації».
1.31. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. № 38 «Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України».
1.32. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами
України».
1.33. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.1999 р. № 48 «Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні».
1.34. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 86 «Деякі питання перетинання державного кордону України».
1.35. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 99 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району
проведення антитерористичної операції».
1.36. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження
або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України».
1.37. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 280 «Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та
виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон».
1.38. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї».
1.39. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 371 «Питання протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон
України».
1.40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».
1.41. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 715 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та
Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що
переміщуються через державний кордон України».
1.42. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та
пункти контролю».
1.43. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 798 «Про затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб
без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон».
1.44. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 815 «Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій».
1.45. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 р. № 912 «Про Порядок перетинання державного кордону України аварійнорятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями та
катастрофами».
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1.46. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах
пропуску через державний кордон України».
1.47. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1142 «Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через
державний кордон».
1.48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. № 687-р «Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період
до 2025 року»
1.49. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1189-р «Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби
України».
1.50. Наказ Генеральної прокуратури України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 21.11.2012 р. № 117/960/523/1075/1208 «Про затвердження Інструкції про порядок дій
посадових осіб правоохоронних органів у разі виявлення у пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення
правоохоронних органів щодо їх розшуку та затримання на підставі рішення суду».
1.51. Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України від 07.01.2014 р. № 288/5/102 «Про затвердження Порядку
взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження».
1.52. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму
України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.2005 р. № 370/396/208/173/219/294/205 «Про затвердження та введення в дію Порядку
виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через
державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час
перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном)».
1.53. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України
від 06.10.2009 р. № 745/926/1032 «Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через
державний кордон для залізничного сполучення».
1.54. Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 р. № 969/787
«Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для
морського та автомобільного сполучення».
1.55. Наказ Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України,
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 р.
№ 1167/886/824/643/655/424/858/900 «Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють
контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України».
1.56. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.02.2017 р. № 128 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між посадовими
особами підрозділів Державної прикордонної служби України та територіальних підрозділів Національної поліції України у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху в місцях значного скупчення транспортних засобів перед пунктами пропуску через державний кордон України».
1.57. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.2016 р. № 311 «Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби
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Державної прикордонної служби України».
1.58. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 р. № 350 «Про затвердження Порядку роботи органів управління Державної
прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді».
1.59. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.05.2018 р. № 392 «Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони
державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час
в’їзду в Україну»
1.60. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2016 р. № 505 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб Державної прикордонної
служби України та органів Національної поліції України у разі виявлення у пунктах пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних
транспортних засобів і паспортних документів, які перебувають у банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції –
Інтерполу».
1.61. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.06.2017 р. № 535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб
Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного
кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення».
1.62. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2018 р. № 697 «Про затвердження Положення про імміграційну картку».
1.63. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2019 р. № 714 «Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання
державного кордону України»
1.64. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2017 р. № 725 «Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних
засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією
Автономної республіки Крим, з метою виявлення викрадених».
1.65. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2016 р. № 752 «Про затвердження Положення про консультаційний пункт Державної
прикордонної служби України».
1.66. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2015 р. № 1261 «Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів
Державної прикордонної служби України».
1.67. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.01.2018 р. № 2 «Про організацію ведення, обліку та зберігання службових
документів і документації».
1.68. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 16.02.2010 року № 110 «Про схвалення методичного посібника з організації
прикордонно-представницької діяльності в Державній прикордонній службі України».
1.69. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.02.2012 р. № 141 «Про запровадження аудиту відомчих стандартів
культури прикордонного контролю».
1.70. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.03.2009 року № 190 «Про затвердження Положення про Прикордонних
Представників України та їх апарат і склад прикордонно-представницького апарату України».
1.71. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.03.2010 р. № 209 «Про організацію та здійснення планування в Державній
прикордонній службі України».
1.72. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.04.2011 р. № 260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних
засобів і вантажів».
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1.73. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.04.2007 р. № 297 «Про затвердження Інструкції про порядок
функціонування служби «Довіра» в Державній прикордонній службі України та організацію її функціонування».
1.74. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.06.2012 р. № 407 «Про затвердження Інструкції з організації і здійснення
перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон».
1.75. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.07.2010 р. № 525 «Про затвердження відомчих стандартів культури
прикордонного контролю».
1.76. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 р. № 627 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів
охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон,
здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють
різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон».
1.77. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.12.2011 р. № 946 «Про затвердження Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без
громадянства».
1.78. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.12.2010 р. № 967 «Про затвердження форм рішень про відмову в
перетинанні державного кордону України».
1.79. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 16.12.2011 р. № 996 «Про затвердження плану реагування Державної
прикордонної служби України на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
1.80. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.12.2017 р. № 1007 «Про затвердження Інструкції з проведення аналізу
ризиків у Державній прикордонній службі України».
1.81. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 12.09.2009 р. № 1040 «Про затвердження Інструкції з організації оперативнослужбової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України».
1.82. Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 13.02.2009 р. № 50 «Про затвердження Відомчих стандартів
культури прикордонного контролю».
1.83. Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.08.2013 р. № 155 «Про створення системи інформування щодо
черг у пунктах пропуску».
1.84. Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04.04.2006 р. № 192 «Про схвалення Методичного посібника»
1.85. щодо підготовки та проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій».
1.86. Статут Державної прикордонної служби з охорони державного кордону України, частина І.(прикордонний загін).
1.87. Інструкція зі служби штабів органів охорони державного кордону України (проект).
2. Базова
2.1.
В. І. Денисов, В. В. Щербань, М. Р. Бахтігозін. Альбом схем із організації і здійснення прикордонного контролю.
2.2.
В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький. Монографія «Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю в
контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері».
2.3.
Б. Ф. Єрошин, В. І. Денисов, В. В. Щербань. Навчальний посібник «Робота відділу (відділення) прикордонного контролю штабу прикз з питань
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організації прикордонного контролю».
2.4.
В. М. Серватюк, О. В. Сойко, Ю. О. Сичевський. Навчальний посібник «Прикордонний контроль: vademecum».
2.5.
М. М. Литвин,
А. Б. Мисик, І. С. Катеринчук.
Навчальний посібник
«Методики оперативно-тактичних розрахунків»
3. Допоміжна
3.1.
Посібник «Аналіз та оцінка ризиків в пунктах пропуску через державний кордон України».
3.2.
Посібник «Протидія торгівлі людьми в пунктах пропуску на шляхах міжнародних сполучень».
3.3.
Посібник «Культура прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон».
3.4.
Посібник «Методичні рекомендації з організації служби в смузі безпеки».
3.5.
Посібник «Робота органу управління, керівництва підрозділу охорони державного кордону в повсякденних умовах та у разі ускладнення
обстановки».
3.6.
Посібник «Робота управління органу охорони державного кордону в повсякденних умовах та у разі ускладнення обстановки».
О. В. Боровик, Л. В. Боровик. Підручник «Дослідження операцій в оперативно-службовій діяльності органів охорони державного кордону».
3.7.
Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України.
3.8.
Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України.
3.9.
Матеріали газети «Прикордонник України» та журналу «Кордон».
3.10. Навчальний посібник «Технічні засоби прикордонного контролю».
4. Інформаційні ресурси в Інтернет (Інтранет)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.president.gov.ua/documents
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis
http://mfa.gov.ua/ua
http://dmsu.gov.ua
http://www.gp.gov.ua
http://www.minjust.gov.ua
http://www.mon.gov.ua
ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
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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 100бальною 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

Метод навчання

1. Словесні методи
Лекція
Розповідь
Пояснення
Бесіда
Інструктаж
Дискусія
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
МН 1.1
МН 1.2
МН 1.3
МН 1.4
МН 1.5
МН 1.6
МН 1.7

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
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
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4

