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ІІРОВЕЮШШІ І 11\11( І

(МЕТА

ЗАВДАННЯ),

оихпп.сшя

І Іро: раму 11рок111111ю1111J1111н1111,1111н11 курсант ів IV курсу Національної академії
Державної 11р111<ордо11110У t'J1y,1,f111 \ 1,рІ/11111 ІМL'ІІі І>. Хмельницького - здобувачів
першого (бакалаврське. о) р1111111 1111111111 щ 111111 НІ <.:11<.:11іаль11істю 252 «Безпека
державного кордону» <.:111:1tн1J111111111 «( >р11111111111111 НІІІJІ 1,11щ· 11 шжснсрио-техи ічних
підрозділів Державної 11р111101щщ111111 1J1~11,!111 У1,р111111т р1111ю(1щ:1ю нілповідно до
Інструкції з органі нщії I а 11р11щ•;11•111111 11р111,, Іі'І 111н 1111111110111,11 11ypi:1111, ін І І011іо11аль110У
академії Лсржвнно? 11р111.ор1111111111·1 L'J1y111C111 \11,р1111111 1м1:111 11. \мL'.ІІІ,1111111,ко,·о
(затверджсно І Іпкп юм М 111k li'J)L 11111 1111у·, р111111 І\ 1.:11ра11 У 1<рtїї1111 ніл 02.О 1.70 І І! N11 16 7,
зарсгстронино 11 Mi11k1L'PL'111i 101:11111iї Укра·,·11~1 20.03.2018 за № 344/317%).
ІЗі111ю11ін110 щ> 1щ11 о ника зу у програмі практичної підготопкч 1111щ1•1е110
3а1а;11,11і положения (мста і завдання), організація про11с;1с111111 нпактичної
11і;1101011ю1, її зміст; обов'язки учасників процесу організації НІ рса;1і нщї, практичної
пілготовки, перелік умінь і навичок, яких повинні набути ·1;щ(іущІ'1і нищої освіти;
перелік можливих індивідуальних завдань, зміст і рскомсіщипі? 1111що оформлення
звітних матеріалі в, інформаційно-методичне забезпсченпя (J1 і, срп I ура), додатки.

Мета практичної підготовки є формуо.1111111 111 1ю111111ок умінь приймати
самостійні рішення в умовах функціонуванчя і11,1ІL'ІІL'J)ІІ(ЇЇ, автомобільної та
бронетанкової служб, поглиблення і закріплснии 1<ур1:1111, пми теоретичних знань,
набуття та вдосконалення практичних 11а11111ю1< 1 профссійних якостей для
подальшого
виконання
обов'язків
офіцери
111111t:11ср1ю·1·,
автомобільної
та
бронетанкової служб відділу озброєння 111 111111t·щ·р110-тсх11ічного забезпечення
органу охорони державного кордону.
Завданнями практичної підготовки (:
систематизація, поглиблення та закріп 11:111111 отриманих знань
практичних
навичок за спеціальністю 252 «Бсзпска 111:рж111J1ю1·0 кордону» спеціалізація
«Організація діяльності інженерно-техпічни-, ІІІJІJЮІJІілів Державної прикордонної
служби України»;
розвиток вмінь самостійно і правильно 011і11юва1 и стан питань у відповідності
до посадових обов'язків офіцера інжснерпої, ав1омобіль1юї та бронетанкової служб,
приймати обгрунтовані рішення;
розвиток здібностей швидко оріє 11, уна 111сь у стані справ, проблемах
інженерно-технічного, автотехнічного 1абс'!11с•1с1111я ООДК, шляхах їх вирішення;
розвиток упр9влінських якостей у роботі з підлеглими інженерної,
автомобільної та бронетанкової служб;
розвиток практичних навичок з мс·1ол11•1110У підготовки; проведення занять з
персоналом.

Організація практичної підготовки.
Не пізніше, ніж за два місяці до початку практичної підготовки Національна
академія надсилає до управління професійної підготовки Департаменту персоналу
пропозиції щодо кількості курсантів і переліку посад практичної підготовки, на яких
планується провести практичну підготовку, а також строки її проведення.

Організація практичної підготовки покладається на ректора Напіональної
академії, який на підставі розпорядження Адміністрації Державної прикордонної
служби (далі - Адміністрація Держприкордонслужби), але не пізніше ніж за місяць
до початку проходження практичної підготовки видає наказ про організацію
практичної підготовки курсантів, яким визначає організаційні заходи, необхідні для
забезпечення належного проходження практичної підготовки, посади, на яких
проходитимуть практичну підготовку курсанти, призначає керівників (кураторів)
практичної підготовки від академії (за необхідності), ставить завдання щодо
відрядження керівників та курсантів до місць практичної підготовки, визначає
організацію здійснення контролю, строк проведення захисту результатів практичної
підготовки та склад комісії із захисту результатів практичної підготовки курсантів.
Керівник практичної підготовки від академії призначається у разі відбуття
його разом з курсантами до місця проходження практичної підготовки. У разі, коли
курсанти вибувають до місця проведення практичної підготовки самостійно,
призначається куратор практичної підготовки від академії, який координує та надає
допомогу керівнику практичної підготовки від органу охорони державного кордону.
Профільною кафедрою зі спеціальності 252 «Безпека державного кордону»
спеціалізація «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Державної
прикордонної служби України» є кафедра транспортних засобів та інженерного
забезпечення охорони державного кордону.
Враховуючи вимоги наказу ректора академії, начальник профільного
факультету та його заступник з навчально-мегодичної роботи, спільно з
начальником кафедри відпрацьовують план підготовки до проведення практичної
підготовки, який затверджується заступником ректора (проректором) Національної
академії з навчальної роботи.
В плані відображаються заходи підготовчого періоду, практичної підготовки
та організації підведення підсумків практичної підготовки.
До початку практичної підготовки керівник (куратор) від Національної
академії (в разі його призначення) вивчає нормативно-правові акти з питань
організації та проведення практичної підготовки курсантів, програму практичної
підготовки, навчально-методичні матеріали.
У рамках підготовчого періоду курсанти вивчають програму практичної
підготовки, начальником факультету готуються та подаються відповідні заявки та
довідки з матеріального забезпечення практичної підготовки.
У визначений планом термін начальник факультету і начальник профільної
кафедри проводять інструкторська-методичні заняття з особовим складом, в тому
числі з методичної підготовки, здійснюють організаційні заходи щодо інструктажу з
дотримання заходів безпеки, п~становки завдань, підготовки необхідних документів
та інше.
До початку практичної підготовки курсантами вивчаються обов'язки та
складаються проекти індивідуальних планів проходження практичної підготовки
(додаток І), які в подальшому затверджуються керівником ООДК та погоджуються
керівниками (кураторами) практичної підготовки від підрозділу та Національної
академії.

ІІр,11,111•111;1
11і;11010111<а
курсан гів
проводиться
на
базі
інженерної,
r1111о~щ(11 11,110'{ 10 <іршн:1а111(01юї служб ООДК, перелік яких визначається після
н111цщ,111110 1ннщ1,1,с111111 І упранл іиням професійної підготовки персоналу та
ор1r1111ІіІІt11 1н:11і1111,ої Jti11J11,11щ;1i Лелартамснту персоналу, а також з управлінням
01Сір1н 111111 111 і11ж1:11ср1ю-1сх11і111нно 1абс·111с•1с1111я Департаменту матеріального та
11.:x11J1111010 1нt>1.:1111.:•11.:111111 Лдмі11іс1рнt1ії Лсржавпої прикордонної служби України, на
посалц« офіцера іиженсриот, а111омобіJІІ,1юї та броиел анкової служб, протягом
'І0 111 J) t,()\ І 1111( І І j IJ,

11. ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ І
ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, А ТАКОЖ ОБОВ'ЯЗКИ
КУРСАНТІВ
Ректор Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького організовує та контролює:
своєчасне

розроблення

факультетами,

кафедрами

програм

підготовки;
розподіл курсантів для проходження практичної підготовки;
забезпечення
курсантів індивідуальними
завданнями та
рекомендаціями щодо їі проходження;
проведення організаційно-методичних

інструктажів

проходження практичної підготовки;
прибуття курсантів до місць практичної підготовки;
узагальнення витягів з наказів ООДК про організацію

практичної

методичними

курсантів

з

питань

проведення у них

практичної підготовки;
інформування підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу
Держприкордонслужби щодо організації та проходження практичної підготовки
курсантами;
проведення захисту практичної підготовки;
узагальнення результатів практичної підготовки.

Начальник підрозділу, в якому здійснюється практична
відповідно до наказу ООДК про організацію і проведення
підготовки:

підготовка,
практичної

перед початком практичної підготовки ознайомлюється з індивідуальним
планом проходження практичної підготовки та погоджує його;
здійснює розподіл і розміщення курсантів разом із керівником практичної
п ідrотовки від академії;
проводить інструктажі з охорони праці, особистої безпеки та внутрішнього
розпорядку;
ознайомлює керівника практичної підготовки від академії та курсантів з
обстановкою та особливостями охорони державного кордону, настановчими
документами, що регламентують оперативно-службову діяльність на відповідний
період, та іншими документами, які регламентують діяльність підрозділу;
доводить до відома керівника практичної підготовки від академії та курсантів
склад керівництва підрозділу, в якому організовано проходження практичної
підготовки, відрекомендовує курсантів, які прибули на практичну підготовку,
особовому складу підрозділу;
забезпечує
створення
належних
умов
для
виконання
курсантами
індивідуального плану проходження практичної підготовки в повному обсязі та
контролює його дотримання, за потреби вносить свої зауваження до щоденника
проходження практичної підготовки курсанта;
разом із керівником практичної підготовки
підготовки, ділові, моральні якості курсантів;

від підрозділу вивчає рівень

шбсзпсч, ( контроль за повсякденною діяльністю та додержанням курсантами

іахолін бс шски;
р1 анізує 111ювсде1111я курсантами занять із особовим складом підрозділу;
після гавершенпя практичної підготовки підбиває підсумки практичної
»ідготоаки курсантів, відмічає (за наявності) характерні недоліки проходження
11рак111•11юї піцготовки, погоджує відгук за результатами проходження практичної
11ід1 отовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби
країни імені Б. Хмельницького (додаток 3) та звіт про результати проходження
практично? підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної
лужби України імені Б. Хмельницького (додаток 4).
Нячяльник ООДК, в якому проводиться практична підготовка:
у тижневий строк до початку практичної підготовки курсантів видає наказ про
її організацію і проведення, в якому визначає підрозділ, в якому буде організовано
практичну підготовку, терміни проведення, посади, на яких курсанти
проходитимуть практичну підготовку, безпосередніх керівників практичної
підготовки, завдання щодо їх розміщення, забезпечення та повернення до академії;
упродовж трьох робочих днів після початку практичної підготовки надсилає
до академії витяг з наказу про організацію та проведення практичної підготовки;
організовує процес практичної підготовки, здійснює постійний контроль за її
проведенням, забезпечує їі ефективність та якість;
визначає послідовність виконання курсантами, які прибули для проходження
практичної підготовки, заходів, передбачених програмою практичної підготовки та
індивідуальними планами проходження практичної підготовки;
припиняє проходження практичної підготовки та направляє курсанта до
академії (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним
індивідуального плану проходження практичної підготовки, недбалого ставлення до
виконання функціональних обов'язків або порушення дисципліни;
після завершення практичної підготовки готує пропозицп щодо 11
вдосконалення, організовує підбиття підсумків, затверджує звіт про результати
проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, підписує відгук за
результатами практичної підготовки курсантом Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та скріплює його гербовою
печаткою ООДК.
Керівник практичної підготовки від підрозділу:
ознайомлює курсанта з обов'язками, які вгн повинен виконувати, порядком
організації
оперативно-службової
діяльності, розпорядком дня, розташуванням
.
#
приміщень;

у період проходження практичної підготовки визначає черговість виконання
курсантом заходів, передбачених індивідуальним планом проходження практичної
підготовки, в тому числі проведення занять курсантами із особовим складом
підрозділу;
надає допомогу в практичній діяльності та у виконанні індивідуального плану
проходження практичної підготовки;

здійснює практичне навчання курсантів відповідно до індивідуального плану
проходження практичної підготовки, проводить роботу, спрямовану на формування
у курсантів навичок і вмінь, необхідних для успішного виконання поставлених
службових завдань;
вивчає рівень підготовки, морально-ділові якості курсанта;
веде щоденний облік роботи курсантів та оцінює їі, контролює виконання
індивідуальних
планів
проходження
практичної
підготовки,
дотримання
внутрішнього розпорядку, ведення щоденників проходження практичної підготовки
курсантів;
готує пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практичної
підготовки курсантів;
після завершення практичної підготовки власноруч робить у щоденнику
проходження практичної підготовки курсанта записи про результати проходження
практичної підготовки, готує відгук за результатами проходження практичної
підготовки, в тому числі методичної підготовки, курсантом Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.
Керівник практичної підготовки від Національної академії:
здійснює організаційні заходи перед виїздом курсантів на практичну
підготовку (інструктажі, заняття з порядку проходження практичної підготовки,
інструкторсько-методичні заняття з методичної підготовки, доведення заходів
безпеки);
підготовки
практичної
проходження
плани
індивідуальні
погоджує
курсантами;
ознайомлюється з обстановкою та особливостями охорони державного
кордону, наказом про організацію оперативно-службової діяльності у відповідному
періоді та іншими актами, які регламентують діяльність підрозділу, в якому
проходитиме практична підготовка курсантів;
здійснює контроль за підготовкою та проведенням курсантами заходів згідно з
індивідуальним планом проходження практичної підготовки, надає їм необхідні
консультації;
вносить керівництву ООДК, підрозділу пропозиції щодо усунення виявлених
недоліків в організації практичної підготовки;
не менше одного разу на тиждень підбиває підсумки практичної підготовки
курсантів та уточнює їм завдання на наступний тиждень, перевіряє ведення ними
щоденників проходження практичної підготовки, відпрацювання план-конспектів
проведення занять з особовим складом підрозділу та своєчасність складання звітів
про результати проходження практичної підготовки;
вивчає рівень підготовки кожного курсанта, організаторські здібності,
командирські якості та методичні навички.
Повсякденна діяльність керівника практичної підготовки від Академії
здійснюється за особистим планом роботи керівника практичної підготовки від
Національної
акалемп
Державної
прикордонної
служби
України
імені
Б. Хмельницького (додаток 5), який затверджується заступником ректора Академії з
навчальної роботи та погоджується начальником ООДК.

:рі111111к практичної підготовки від Академії після закінчення практично:
11і;t101011к11 курсан і ів подає до структурного підрозділу Академії, який здійснює
ор. ані шпію плаиуванпя навчального процесу (далі - підрозділ планування
11а11•11\J11,1ю1'0 процесу Академії), звіт про підсумки практичної підготовки курсантів
І Іа11іо110J11,11ої акалсмп Державної прикордонної служби України
імені Б.
'мсл1,111щ1,ко10 (додаток 6)
Кура,ор 11рак111ч11ої підготовки від Національної академії:
ЗдіЙСІІІ(

організапійні заходи перед виїздом курсантів на практичну
підготовку (інструктажі, заняття з порядку проходження практичної підготовки,
і11с·1 рукторсько-мстодичні заняття з методичної підготовки, доведення заходів
без, ІСКІ1 );
погоджує індивідуальні плани проходження практичної підготовки;
підтримує зв'язок з курсантами під час проходження практичної допомоги та
11р11 необхідності надає методичну допомогу;
рганізовує захист результатів практичної підготовки.
Лід час проходження лрактичної підготовки курсанти:
оволодівають навичками виконання посадових обов 'язків
практичної підготовки;

за

посадою

дотримуються розпорядку дня, встановленого в підрозділі, та інших вимог
керівних документів;
виконують службові обов'язки за посадою, на якій вони проходять практичну
підготовку, та завдання згідно з програмою практичної підготовки і індивідуальним
планом проходження практичної підготовки;
вивчають особливості несення служби в різних умовах;
проводять заняття із особовим складом підрозділу;
систематично збирають та узагальнюють матеріали, передбачені програмою
практичної підготовки.
Наприкінці практичної підготовки курсанти складають письмовий звіт про
результати проходження практичної підготовки, до якого додають план-конспекти
проведених із особовим складом підрозділу занять.

#

ІІІ. ПЕРЕЛІК УМІНЬ
ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВИЧОК,

ЯКИХ

ПОВИННІ

НАБУТИ

За результатами виконання завдань практичної підготовки курсант повинен
знати:
1) обов'язки за посадою (офіцера інженерної, автомобільної та бронетанкової
служб);
2) облікові, плануючі та звітні документи, шо використовуються у інженерній,
автомобільній та бронетанковій службах;
3) зміст, порядок, послідовність роботи служби на день, місяць та рік;
4) штатну автомобільну та бронетанкову техніку, інженерну техніку, майно та
засоби інженерного озброєння органу ОДК;
5) керівні документи, які регламентують діяльність служби;
6) порядок підготовки та проведення занять із особовим складом підрозділу;
7) порядок облаштування та утримання інженерних споруд та загороджень на
ділянці відповідальності підрозділу ОДК;
8) порядок облаштування фортифікаційних споруд в місцях дислокації
підрозділів, несення служби прикордонних нарядів;
вміти відпрацьовувати:
1) наряд на використання машин, наряд на виконання робіт з інженерного
облаштування;
2) дорожні листи у відповідності до наряду на використання машин;
3) фактичну частину місячного плану експлуатації і виходу в ремонт машин за
поточний місяць та паспорти автомобілів на основі даних щодо витрачання
моторесурсів та проведення робіт з ТО і Р;
4) план експлуатації сигналізаційних засобів та радіолокаційно-прожекторноrо
озброєння та ТЗОК на місяць та на рік;
5) щомісячний звіт щодо витрати моторесурсів;
6) місячний план експлуатації і виходу в ремонт машин на наступний місяць;
7) документи на списання майна та техніки;
8) документи щодо оформлення договору на закупівлю майна та послуг;
9) наказ про підсумки експлуатації автомобільної та бронетанкової техніки за
квартал;
10) наказ про підсумки виконання етапів інженерного сезону;
11) календарний план роботи з виконання заходів інженерного сезону;
12) донесення за автомобільну та бронетанкову службу:
- донесення про потребу, наявність, технічний стан та рух транспортних
засобів в органі Державної прикордонної служби та відомість до донесення про
потребу, наявність, технічний стан та рух транспортних засобів в органі Державної
прикордонної служби;
- донесення про наявність та потребу в акумуляторних батареях органу
Державної прикордонної служби України;
- донесення про наявність та потребу в автомобільних шинах органу
Державної прикордонної служби України;

- донсссннн про наявніс і ь і 1схні11н111ї с ган агрегатів на складі органу
Лсржавпої прикордо11ної служби Укра·~'1111;
- донесення про наявніс ,,,, автомобіл ьиоі о та бронетанкового майна в органі
Державної прикордонної служби України;
донесення про укомплектованість парково-rаражним обладнанням та
устаткуванням органу Державної прикордонної служби України;
- донесення про персональний облік та пробіг транспортних засобів;
- донесення про прийняття (передачу, списання) транспортних засобів,
автомобільного та бронетанкового майна органом Державної прикордонної служби
України;
13) заявку-розрахунок потреби в коштах на наступний рік;
14) огляд техніки підрозділу органу ДПСУ;

15) план-конспект проведення занять;
16) наказ про закріплення транспортних засобів за підрозділами
введення їх в стрій;
17) наказ про перерозподіл моторесурсів між машинами;
18) документи про списання моторесурсів;
І 7) наказ на марш;

I

воліями та

19) звіт про стан інженерного забезпечення охорони державного кордону;
ознайомитись:
І) з органом ДПСУ, його організаційною структурою;
2) з штатною структурою автомобільної та бронетанкової служби;
З) з штатною структурою відділення інженерного забезпечення та відділення
інженерного облаштування державного кордону ВПС;
4) з організацією обліку транспортних засобів та автобронетанкового майна у
службі;

5) з організацією обліку інженерної техніки, майна та засобів інженерного
озброєння у інженерній службі та порядком здійснення контролю за наявністю та
збереженням військового майна;
6) з документами планування роботи автомобільної та бронетанкової служби,
скласти послідовність відпрацювання документів на пів року;
7) з звітними документами служби, скласти послідовність відпрацювання
документів протягом року;
8) з порядком прийому та передавання посади, з матеріалами прийому та
передачі посад;
9) з порядком приймання-передавання автомобільної, бронетанкової,
інженерної техніки, озброєння та майна з іншої або в іншу в/ч;
~ д
д
8) з порядком вшпрацювания персоналом служб документів для сезонного
обслуговування техніки органу ДПСУ;
9) з існуючими статтями КЕКВ, які стосуються служби та складання заявки
розрахунку потреби в коштах на наступний рік для потреб служб;
І 0) з порядком оформлення документів на списання транспортного засобу,
інженерної техніки, ТЗОК;
] І) з порядком оформлення документів на списання майна;

12) з порядком відпрацювання документів шодо оформлення договору на
закупівлю майна;
J 3)
з порядком відпрацювання наказу про підсумки експлуатацп
автомобільної та бронетанкової техніки за квартал;
14) з наказом Про внутрішній порядок і розпорядок роботи у парку органу
ДПСУ;
] 5) з порядком проведення підготовки водіїв в органі ДПСУ;
І 6) з порядком проведення страхування техніки органу ДПСУ;
17) з порядком здавання, приймання та переробки брухту і відходів
дорогоцінних металів в органі ДПСУ;
18) з матеріалами проведення службових розслідувань за фактами ДТП;
19) з порядком роботи пункту прийому техніки. Порядок прийому техніки, яка
поступає на укомплектування з галузей національної економіки України під час
проведення мобілізації;
20) з порядком відпрацювання пропозицій до Плану інженерного
облаштування державного кордону на 20_ рік.
21) з обов'язками посадових осіб ООДК з організації інженерного
забезпечення;
22) з порядком організації та проведення заходів з інженерного облаштування
із залученням сил і засобів інженерних підрозділів, підрозділів охорони державного
кордону.
У результаті проходження практичної підготовки курсанти повинні набути
уміння і навички (результати навчання), які забезпечують формування
компетентностей відповідно до освітньо-професійних програм, а саме:

Загальні компетентності
ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
З К- 7

--

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність приймати обгрунтовані рішення.
Здатність до адаr1та11ії та дії :..__
у новій ситуації.
:..__
• .•.• ~,.о naтtA u~rnu
[Златність планувати -~
,~ )'"1-'а"'"""
,
,.._
Знання та розуміння 11редмстної області та розуміння професійної д1яльност1.

__

.

_

Здатність працювати в команді.
Здатність сnілкуватися-з--n-р-ед
ст_а_в_н_и_к_а_м_
и_ін_t_u_и_х_n_р_о_ф_е_с_і_й_н_и_х_r_
р_у_п__р_із_н_о_r_о_р_і_в_н_я_(---зІ

І

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-10 Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-11 Навички використання інформаційних і комуніка11ійних технологій.
ЗК-12 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-13 Llінування та повага різноманітності та мультикультурност1.
ЗК-14 Навики здійснення безпечної діяльності.
______Ф
_ахові компетентності спеціальності
f----C К-3 Здатність формувати систему та процеси забез11ечення безпеки державного ~ордо;1у.]

і

моделі інтегрованого управління кордонами. підсистеми побудови охорони державного
кордону. застосовувати способи дій сил і засобів (у тому числі службових тварин), І
оцінювати їх ефективність.
Здатність застосовувати тактичні прийоми загальновійськового бою та бойових дій

_____J

СК-4

прикордОІJ1111х піарозді.п». способи д1іі ін.іро 1;11;1і11. забсзпсчуваги бойове, ресурсне. і
інжснср!!о-тсхнічне забезпсчсння
1а
звя юк
у
підрозділі
в
різних
) мовах j
~кціонування та різних формах операпш110-службо1JІІх дій.
!

СК-5

СК-6

СК-7
СК-8
t------СК-9

Здатність
формулювати
систему
цінностей,
діяти
соціально
відповілально, І
неупереджено, як представник держави, керуючись нормами законодавства.
Здатність збирати, обробляти. оцінювати й аналізувати інформацію з різних джерел,
використовувати методи обробки інформації, профілювання ризиків, кримінального
аналізу та криміналістики. використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для
оцінки обстановки, прийняття рішен1, та оцінки ефективності застосування підр_озділів.
Здатність забезпечити готовність підпорядкованого підрозділу до виконання завдань за
призначенням, застосовувати методики підготовки персоналу та роботи з персоналом
підрозділу.

Здатність
організовувати
систему
охорони
державного
кордону
на
ділянш
відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури прикордонного
контролю та прикордонної служби, проводити оперативно-технічні заходи та слідчі дії,
заходи
примусу.
здійснювати
провадження
в
справах
про
адміністративні
правопорушення, використовувати
штатне озброєння, обладнання. технічні та
транспортні засоби для виконання завдань з охорони державного кордону, у тому числі
діяти у складі прикордонних нарядів.
Здатність оцінювати стан протиправної діяльності та противника, прогнозувати
найбільш ймовірні варіанти дій правопорушників та противника при вирішенні завдань
у різних формах оперативно-службової діяльності та видах бою, планувати й
орга_нізо~ати ГІ_ІJ_евентивні заходи.

СК-І І

Здатність віддавати накази та розпорядження. забезпечувати їх виконання та нести
відповідальність.

/ СК-12 / Здатність
LK-13 Здатність

t---- ·

Перелік можливих індивідуальних завдань
№
з/п

Здатність здійснювати управління підрозділом в ході підготовки та ведення різних
о м .опе ативно-сл
. жбових дій, видів бою в ізних мовах.
.
.

СК-10

2

з

4

5

Здатність адекватно діяти в умовах фізичних перевантажень, емоційно-негативних
явищ, здійснювати управління стресовими с11туаuіями та конфліктами, у тому числі в
/ за1::розливих і критичних ситуаціях, використовувати прийоми психологічної _р_озрядки.
- ~ - - --- - _ _

Ф_
а_х_о_ві__к_о_м_п_е_т_е_
н_т_н_о_с_т_і_с_пе_ц_і_а_л_і_з_а_ц_і_ї

~

СКr-16 І Здатність

організовувати
технічно
правильну
експлуатаuію
автомобільної.
бронетанкової.
інженерної
техніки
та
технічних
засобів
охорони
кордону
Держприкордонслужб11 і підтримувати їх у постійній готовності для використання за
ІlJ)ИЗначенням, здійснювати контроль за експлуатаuією та ремонтом

6

СКс-17 І Здатність

використовувати автомобільну, бронетанкову. інженерну техніку та технічні
засоби
охорони
кордону.
які
є
на
озброєнні
в
органі
(підрозділі)
Держприкордонслужби, знати їх конструкцію. порядок і правила їх експлуаташї,
ремонту й евакуації

7

С Кс- І 8 І Здатність

вести кількісний та якісний облік, обліково-звітну документацію з
експ:,уатації та ремонту, планувати і здійснювати заходи з організації експлуатації,
списання автомобільної. бронетанкової та інже11ерної техніки Держприкордонслужби,
виробничого обладнання і майна

8

СКс-19 / Здатність

організовувати забезпечення органу Лерж11рикордонслужби автомобільною.
бронетанковою, інженерною технікою та інженерними технічними засобами охорони
кордону. майном. готувати документи на витребування коштів для утримання техніки і
технічних засобів та контролювати їх ВНl]J_ати

СКс-20

І Здатність

планувати, організовувати і контролювати технічну підготовку особового
складу ООДК та с11щіальІі}' підготовку особового складу технічних підроздіяів ООДК.

Тема індивідуального завдання
1.1. Перелік та порядок відпрацювання

річних розпорядчих наказів у
автомобільній та бронетанковій службі.
1.2. Порядок відпрацювання донесення про потребу, наявність, технічний
стан та рух транспортних засобів в органі Державної прикордонної служби та
відомість до донесення про потребу, наявність, технічний стан та рух
транспортних засобів в органі Державної прикордонної служби.
· начальника
·--- cJ1yжu
--·····"'и під час внесення змін до штату
2.1. Порядок лій
техніки ООЛК. Особливості роботи начальника служби зі штатом військової
частини за напрямком автотехнічного, інженерного забезпечення.
2.2. Порядок відпрацювання донесення про персональний облік та пробіг
транспортних засобів.
Робота
3.1. Порядок організації роботи ПУНКТУ ПРИЙОМУ техніки u подк.
~,
начальника служби щодо організації його функціонування.
3.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність та потребу в
акvмуляторних батареях органу Державної прикордонної служби України.
,т~uv..-.вого
майна. Посадові
4.1. Порядок обліку майна на складі· автооронез
ип"v
обов'язки
начальника (завідувача) складу автобронетакового майна.
Документація, яка ведеться на складі. Порядок проходження інвентарізаuії на
складі автобоонетакового майна.
4.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність та потребу в
автомобільних шинах органу Державної прикордонної служби Укра·1_·н_и~·-----1
5.1. Посадові обов'язки начальника автомобільної та бронетанкової
служби.
5.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність і технічний стан
агрегатів на складі органу Державної прикордонної служби України.
б. І. Порядок визначення потреби в коштах на наступний рік для
автомобільної та бронетанкової служби.
6.2. Порядок відпрацювання донесення про прийняття (передачу,
списання) транспортних засобів, автомобільного та бронетанкового майна
органом Державної прикордонної служби України.
інженерній,
у
7.1. Порядок
відпрацювання
звітних
покуменпв
автомобільній та бронетанковій службах.
7.2. Порядок відпрацювання донесення про укомплектованість парково
аражним обладнанням та устаткуванням органу Державної прикордонної
лужби України.
8.1. Порядок відпрацювання пакету документів щодо оформлення
договору на закупівлю майна.
8.2. Порядок відпрацювання донесення про прийняття (передачу,
списання) транспортних засобів, автомобільного та бронетанкового майна
органом Державної прикордонної служби України.
.
, .••• -__ у9.1 Порядок проведення страхування техніки органу ;l."
9.2. Порядок відпрацювання донесення про персональний облік та пробіг
трансп~тних засобів.
---··'·-··

працювати автономно, виконуючи посадові обов'язки в різних умовах.

ураховувати психологічні та інших особливості поведінки людей та їх вплив
на виконання функцjї охорони державного кордону.

10-

IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

9

0

'Гема інливідуяльного завдаиня

1/11

здавання. приймання та переробки брухту і відходів:
!
10 дорогоцінних металів в органі ДПСУ.
10.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність і технічний стан J
грегатів на складі органу Державної прикордонної служби Укоаїни.
1
11.1. Порядок прийому (з АДПСУ, з регіонального управління, іншої в/ч, з
підрозділу до підрозділу) та передачі автомобільної та бронетанкової техніки.
11
11.2. Порядок відпрацювання донесення про прийняття (передачу,
списання) транспортних засобів. автомобільного та бронетанкового майна
органом Державної прикордонної служби України.
12.1. Порядок списання техніки та автобронетанкового майна.
12
12.2. Порядок відпрацювання донесення про персональний облік та пробіг
транспортних засобів.
13.1. Організація внутрішньої служби та порядку у автомобільному парку.
13.2. Порядок відпрацювання донесення про потребу, наявність, технічний
13 стан та рух транспортних засобів в органі Державної прикордонної служби та
відомість до донесення про потребу, наявність, технічний стан та рух
транспортних засобів в органі Де.ежавної прико~онно·і служби.
14. І. Порядок
списання
паливно-мастильних
матеріалів
під
час І
експлуатації техніки.
14
14.2. Порядок відпрацювання донесення про укомплектованість папковогаражним обладнанням та устаткуванням органу Державної прикордонної
служби України.
,
15.1. Організація сезонного обслуговування автобронетанкової техніки в
15 / органі охорони державного кордону.
,
15.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність і технічний стан
~
j агрегатів на складі органу Державно·і прикордонна·,· служби України.
!
1·
16.1. Порядок організації ~іднов~ення техніки органу охорони державного
І 16 кордону силами ремонтного пшоозшлу.
,
16.2 Порядок відпрацювання донесення про наявність та потребу в
1_аку_111_уляторних батареях органу Державної прик_~-!!_0_!:11:!_О·,· служби Укра·іни.
/
!
J 7.1. Порядок заключення договорів щодо обслуговування техніки на
7/· станціях технічного обслуговування.
І 7.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність та потребу в
автомо_(_)ільних шинах _()Р!::~.J)Jе_р_ж_авної пр~ко.едо3ної служби Україн~----- __
~
І
18.1. Порядок опгангзаци обліку техніки та майна у автомобільній та
І 18 ' бронетанковій службі.
!
18.2. Порядок відпрацювання донесення про персональний облік та пробіг
транспортних засобів.
!
·
19.1. Порядок підготовки. перепідготовки та технічної пшготовки водив в
j
і ООДК. допуску їх до керування.
J 9 і
19.2. Порядок відпрацювання донесення про прийняття (передачу,
списання) транспортних засобів, автомобільного та бронетанкового майна
1
І
j_ор_ганом Державної прикордонна·,· служби України.
20. І. Порядок відпрацювання наказу «Пр_о__в_н_у_т_р--сі_ш_н~і,.й,--,, п-о_р_я_д_о_к__т_а-~
! розпорядок роботи в парку».
І
1
J 20
20.2. Порядок відпрацювання донесення про укомплектованість паркова- і
/
/ rара~ним о~_ладнанням та устаткуванням органу Державної прикордонної/1
І
І служои __'>_'к~р~а_,_н_и_.
~.
І О. І. І Іопядок

І

І

L __

І

І,'__J

І.·

І

г;

№
з/п

' 21

22

24

Тема індивідуального завдання
21.1. Порядок відпрацювання наказів «Про закріплення транспортного
засобу за водієм», «Про введення в стрій транспортного засобу».
21.2. Порядок відпрацювання донесення про потребу, наявність, технічний
стан та рух транспортних засобів в органі Державної прикордонної служби та
відомість до донесення про потребу, наявність. технічний стан та рух
транспортних засобів в органі Державної прикордонної служби.
22. J. Порядок відпрацювання наказів «Про збільшення річної норми
витрати моторесурсів транспортних засобів».
22.2. Порядок відпрацювання донесення про наявність автомобільного та
бронетанкового майна в органі Державної прикордонної служби Укоаїни.
23.1. Порядок відпрацювання звітних документів інженерної служби
23.2. Відпрацювання звіту про стан інженерного забезпечення охорони
державного кордону ООДК.
24. J. Порядок відпрацювання плануючих документів інженерної служби
24.2. Відпрацювання пропозицій до Плану інженерного облаштування
державного кордону на 20 рік.

Прим. До індиеідуальнпга завдання кожного курсанта включається пункт щодо
проведення трьох занять із особовим складом підрозділу, в якому здіиснюється
практична підготовка

V. МЕТОДИЧНІ

гєкомвнпхшї

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

і№
з/п

Практична
підготовка
курсантів
проводиться
на
базі
інженерної,
автомобільної та бронетанкової служб ООДК за результатами погодження з
Департаментом матеріального та технічного забезпечення.
Кількість залучених для проведення практичної підготовки ООДК
визначається з розрахунку 2-4 курсанти на один ООДК.

1
2
-,
.)

Орган ДПСУ, його організаційна структура
Штатна структура автомобільної та бронетанкової служби
Посадові обов'язки офіцера автомобільної та бронетанкової
служби. Скласти перелік плануючих, облікових та звітних
документів, що відпрацьовується у службі
1
Посадові обов'язки начальника контрольно-технічного
пункту. Скласти перелік плануючих, облікових та звітних
документів_,__що відпрацьовується даною посадовою особою
Посадові обов'язки завідувача складу автомобільного та
бронетанкового -забезпечення. Скласти перелік документів,
що відпрацьовується даною посадовою особою.
Порядок прийому та передавання посади, з матеріалами
прийому та передачі посад
Зміст, порядок, послідовність роботи автомобільної та
бронетанкової служби на день, місяць та рік
та
засобів
транспортних
обліку
Організація
та
автомобільній
у
майна
автобронетанкового
бронетанковій службі
Порядок прийому (з АДПСУ, з регіонального управління,
іншої в/ч) та передачі автомобільної та бронетанкової

4

5

6
7

8

9

День ..
практично, ,
підготовки
1
І
І
1

І

11
12
14

15
16

Перелік річних розпорядчих наказів, що відпрацьовуються
у службі. Поряпок їх відпрацювання.
Порядок відпрацювання службою пакету документів для
І
сезонного обслуговування техніки органу ДПСУ
Порядок відпрацювання наказу про підсумки експлуатації
автомобіль_ної та бронетанкової техніки за квартал
Ознайомлення з існуючими статтями КЕКВ, які стосуються
автотехнічного забезпечення, складання заявки-розрахунку
потреби в коштах на наступний рік для служби
Проведення заняття із особовим складом підрозділу
'
списання
на
документів
оформлення
Порядок

І

і
І

1

''
!

І

І

!

2
2
3

і

!

---1
І
і

-,.)

І

і

І

.. --iі

техніки

10

!

І

Назва завдань

4
4

І

І

-- ~
'
'

і

І

5
5
5
6

транспортного засобу
l
Порядок
оформлення
документів
на
списання І
6
автобронетанкового майна
--'-- -----19 Порядок
відпрацювання
пакету
документів
щодо і
оформлення договору на закупівлю автобронетанкового І
7
майна
Оя Порядок проведення страхування техніки органу ДПСУ
7
21 Порядок організації внутрішньої служби і порядку в І
7
автомобільному парку органу ДПСУ
І
22 Проведення заняття із особовим складом підрозділ_
у__
l
8
23 Порядок проведення підготовки водіїв в органі ДПСУ
І
8
24 Порядок проведення службових розслідувань за фактами І
9
ДТП
І
25 Проведення заняття із особовим складом підрозділ_у__
1_
9
О6 Порядок роботи пункту прийому техніки. Порядок :
прийому техніки, яка поступає на укомплектування з І
10
національної економіки України під час проведення !
мобілізації
і
О7 Штатна структура
інженерної
служби,
відділення ,
інженерного забезпечення ООДК, відділення інженерного І
11
облаштування державного кордону ВПС
;
О8 Посадові обов'язки начальника та офіцера інженерної
служби. Скласти перелік плануючих, облікових та звітних .
12
документів, що відпрацьовується у службі
1
О9 Посадові обов'язки завідувача інженерного складу.
Скласти перелік документів, що відпрацьовується даною
13
посадовою особою.
30 Посадові обов'язки начальника відділення інженерного 1
забезпечення (ВІЗ) та начальників груп ВІЗ: групи І
інженерних машин, групи інженерних робіт, групи ремонту
та обслуговування інженерних технічних засобів охорони
14
1
кордону Скласти перелік плануючих, облікових та звітних І
документі в, що вщп рацьовується даними посадовими і
особами.
31 Зміст, порядок, послідовність роботи інженерної служби на
15
день, місяць та рік
І
32 Організація обліку інженерної техніки, майна та засобів Т
16
інженерного озброєння в інженерній службі
!
33 Порядок оформлення документів на списання інженер~ої 1
17
техніки, майна та засобів інженерного озб_роєння
!
34 Порядок
відпрацювання
пакету
документів
щодо1
18
оформлення договору на закупівлю майна та послуг
І
17

Типовий розподіл часу на відпрацювання завдань практичної підготовки
№
з/п

День
практичної
підготовки

Назва завдань

'

'

і

І
І
І

і

--~

~-.... .·

-№
з/п

~

--

День
пра

Назва завдань

І піш u1uuки

інженерної

Порядок відпраuювання звітних документів
служби
36 Порядок відпраuювання плануючих документів інженерної
служби
37 Порядок відпраuювання та оформлення документів щодо
відчуження земельних ділянок ПІД інженерно-технічні
споруди
Всього
-·--

35

19
19
20
20 діб

Начальник профільного факультету спільно з начальником кафедри
організовують заходи щодо практичної підготовки, визначають розподіл за місцями
практичної підготовки.
Начальник кафедри проводить інструктаж з керівником практичної підготовки
від НАДПСУ щодо порядку організації практичної підготовки. Керівник (куратор)
практичної підготовки від НАДПСУ інструктує курсантів щодо порядку
проходження практичної підготовки та відпраuювання звітної документаuії, видає
щоденники практичної підготовки та індивідуальні завдання. Начальник курсу
інструктує курсантів щодо правил поведінки та заходів безпеки та організовує
відправлення курсантів на практичну підготовку у підрозділи ДПСУ.
Під час підготовки до практичної підготовки курсанти вивчають зміст
завдання практичної підготовки та індивідуального завдання, організаційні вказівки
щодо їх виконання.
До виїзду на практичну підготовку курсант зобов'язаний:
вивчити завдання на практичну підготовку;
отримати індивідуальне завдання на практичну підготовку;
ознайомитись з обов'язками посадових осіб інженерної, автомобільної та
бронетанкової служб;
повторити постанови, накази, методичні рекомендації та інші керівні
організації
інженерно-технічного,
документи,
що
визначають
порядок
автотехнічноrо забезпечення в ООДК;
підготувати бланки план-конспектів для проведення занять з особовим
складом підрозділу;
отримати інструктаж щодо підготовки до виїзду, порядку виїзду, правил
.
~
.
·- .
.
повешнки та дотримання заходів безпеки на практичні» гпдготовш від керівництва
навчального курсу;
отримати інструктаж щодо підготовки документів, порядку відпрацювання
завдання на посадах від керівника практичної підготовки.
Особливості проведення практичної підготовки
Керівництво органів охорони державного кордону отримує відповідні
розпорядження з Адміністраuії Державної прикордонної служби України щодо
терміну, порядку практичної підготовки, розміщення та забезпечення курсантів,
керівників від Національної академії.

З прибуттям до місць практичної підготовки курсантам у101111юю·11,с11:
час та порядок підтримання зв· язку;
порядок розміщення та харчування;
послідовність відпрацювання індивідуальних планів;
питання, які не вирішені в органі охорони державного кордону, та потребують
безпосереднього впливу з боку посадових осіб Національної академії.
Особлива увага приділяється порядку вирішення питань інформаційного
забезпечення курсантів, а також надання достатньої практичної діяльності у
виконанні обов'язків відповідно до посади.
З
прибуттям
до
органу
охорони
державного
кордону
курсант
відрекомендовується його керівництву, узгоджує порядок проходження практичної
підготовки у визначеному відділі, уточнює час і порядок доповіді про хід практичної
підготовки, час і тематику трьох занять із особовим складом підрозділу.
Інформування керівництва Національної академії про стан і хід виконання
програми практичної підготовки здійснюється через начальника факультету
(керівника практичної підготовки від Національної академії):
в день прибуття - про розміщення у місцях проведення практичної підготовки;
один раз на тиждень - про хід практичної підготовки;
не пізніше, ніж за три доби до терміну завершення практичної підготовки про готовність до виїзду курсанта до академії;
в день виїзду - про вид транспорту, час виїзду та прибуття, а також про
повноту розрахунків з органом охорони державного кордону за місцем проведення
практичної підготовки.
негайно - у разі виникнення подій зі курсантами, випадків порушень ними
військової дисципліни, невиконання планів, а також в інших невідкладних
ситуаціях.
Під час проходження практичної підготовки курсанти підпорядковуються
начальнику ООДК, у розпорядження якого вони направлені.
Керівництво повсякденною діяльністю курсанта під час проходження
практичної підготовки здійснює керівник від ООДК, призначений наказом
начальника ООДК.
Під час практичної підготовки курсанти в повному обсязі виконують службові
обов'язки за посадою, на якій організована практична підготовка, крім обмежень,
які встановлюються законодавством.
Курсанти під час практичної підготовки ведуть щоденник проходження
практичної підготовки (додаток 2).
Останній день практичної підготовки присвячується підведенню підсумків,
виставленню курсанту оцінки за результатами його діяльності, написання відгуку
керівником практичної підготовки від ООДК.
Після підведення підсумків організовується оформлення документів курсанта
для від'їзду його до академії.

VI. РЕКОМЕНДАUІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Після завершення практичної підготовки курсант:
отримує у інженерній, автомобільній та бронетанковій службах відгук за
результатами практичної підготовки.
підготовки
практичної
проходження
Звітність
за
результатами
курсантами.
Захист результатів практичної підготовки здійснюється на засіданні комісії
через І О діб після повернення курсантів 3 практичної підготовки у строк,
визначений наказом ректора академії про організацію практичної підготовки
курсантів.
До роботи комісії, окрім науково-педагогічних працівників профільних кафедр
і
факультетів
академп,
можуть
залучатися
представники
Адміністрації
Держприкордонслужби, регіональних управлінь Держприкордонслужби, ООДК,
підрозд1тв.
На захист результатів практичної підготовки курсант подає відгук за
результатами проходження практичної підготовки курсантом Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, звіт про
результати проходження практичної підготовки курсантом Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, щоденник
проходження практичної підготовки, план-конспекти проведених занять та
індивідуальний план проходження практичної підготовки
Комісія оцінює практичну підготовку на підставі попереднього вивчення
звітних документів курсанта і керівників практичної підготовки, усної доповіді
курсанта та його відповідей на додаткові запитання в межах службових обов'язків,
що ним виконувалися під час проходження практичної підготовки.
Під час оцінювання враховуються:
повнота та якість виконання індивідуального плану:
результати виконання службових обов'язків;
якість проведення занять, інших заходів під час практичної підготовки;
уміння застосовувати теоретичні знання та рівень набуття навичок
самостійного виконання завдань в процесі практичної підготовки;
зміст та якість оформлення звітних документів;
дотримання курсантом дисципліни під час проходження практичної
підготовки.
Курсантам, які не виконали програму практичної підготовки, отримали
негативний висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під час
захисту, ректором академії вирішується питання щодо повторного їі проходження в
структурних піл'розділах академії під час канікулярної відпустки. Тривалість
повторного проходження практичної підготовки має забезпечити виконання
навчального плану й обов'язкове надання щорічної канікулярної відпустки
відповідно до вимог частини б статті 10 Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей». Після повторного проходження
практики здійснюється її захист. У разі повторного невиконання програми
практичної підготовки, отримання негативного висновку про якість їі
відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту практики курсанти
відраховуються з академії в установленому законодавством порядку.

Курсантам, які не захистили результати практично, пшготовки в установлений
строк з поважних причин (хвороба, сімейні обставини), рішенням начальника
відповідного факультету академії (за погодженням із начальником навчального
відділу академії) встановлюється індивідуальний термін проведення захисту.
Звітність керівника практичної підготовки від Національної академії (у
разі його призначення).
Керівник практичної підготовки від академії після закінчення практичної
підготовки курсантів подає до навчального відділу академії, звіт про підсумки
практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Б. Хмельницького (додаток 6).
У звіті про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького відображаються:
ООДК, підрозділ, де курсанти проходили практичну підготовку, кількість
курсантів у кожному підрозділі, на яких посадах проходили практичну підготовку;
виконання програми практичної підготовки кожним курсантом окремо (у разі
невиконання програми практичної підготовки вказати причини, а також вжиті
заходи, надати пропозиції з удосконалення програми практичної підготовки);
позитивні аспекти й недоліки в організації практичної підготовки (зазначити
відповідність підготовки кожного курсанта посаді, на якій він проходив практичну
підготовку, викласти загальні висновки з рекомендаціями для начальників кафедр і
факультетів академії);
участь начальників ООДК, підрозділів в організації, керівництві і проведенні
практичної підготовки (вказати, які заходи ними проведено та їх якість);
участь курсантів в охороні державного кордону, підготовці та роботі з
персоналом підрозділів;
стан дисципліни курсантів у період практичної підготовки.
У звіті про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академп
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького відображаються:
загальні підсумки практичної пшготовки курсантів згідно із відгуками за
результатами проходження практичної підготовки (пропозиції офіцерів ООДК,
підрозділів щодо організації та проведення практичної підготовки курсантів,
рекомендації начальникам кафедр, факультетів академії);
пропозиції щодо подальшого поліпшення організації проведення практичної
підготовки курсантів.
Звітність за результатами практичної підготовки Національної академії.
За результатами практичної підготовки Національна академія подає до
управління професійної підготовки та організації освітнього процесу Департаменту
особового складу аналітичну довідку, в якій зазначаються:
участь керівного складу органів охорони державного кордону в організації і
проведенні практичної підготовки;
позити вн і аспекти та виявлені недоліки в плануванні, організації та
керівництві проходження практичної підготовки курсантами Національної академії,
можливі шляхи їх усунення;
узагальнені підсумки практичної підготовки.
За результатами практичної підготовки видається наказ ректора Національної
академії, в якому визначається перелік заходів, спрямованих на вдосконалення
організації і проходження практичної підготовки та освітнього процесу в
Національній академії.

Додаток І

VII. \НФОРМАЦІЙНО-МЕТОіН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЛІТЕРАТУРА),

до Інструкці:
практичної
Національної

ДОДАТJ{И
І.

Закон України «Про вищу освпу». Пункт 4 частина четверта статті

І3

2. Закон України «Про Державну прикордонну службу України».
3. Наказ МВС № J 67 від 02.03.20 І 8 р. Про затвердження Інструкції з
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.
4. Наказ № 577 МВС України від 09.07.20 І 8 р. «Інструкція з автомобільного

(підпис)

та бронетанкового забезпечення в ДПСУ».
5. Наказ № 595 МВС України від 18.07.2017 р. «Про затвердження Інструкції
про порядок використання автомобільної та бронетанкової техніки в ДПСУ в

забезпечення

оперативно-

проведення

курсанпв
Державної
імені
Б.

(імя. прізвище)

____ 20_ року
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження практичної підготовки

мирний час».
6. Наказ № 818 08.1 1.2004 р. «Про затвердження Інструкції про визначення
норм напрацювання (строків служби) до ремонту і списання автомобільної техніки,

факультету

та

підготовки
академії
слх жби
України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ООДК

організації та проведення практичної підготовки курсантів Національної академії

устаткуванням».
9. Методичні
рекомендаци
з
підготовки
водіїв
(механіків-водіїв)
спеціалістів автомобільної та бронетанкової техніки в Державній прикордонній
службі України та допуску їх до керування транспортними засобами.

органі зацгї

чрикордонної
Хмел ьи ицького
(пункт б розділу 11)

Закону.

автомобільного та бронетанкового майна ДПСУ».
7. Наказ № 404 від 20.05.2005 р. «Про затвердження Інструкції про порядок
списання військового майна у Державній прикордонній службі України».
8. Наказ № J 092 від 19. J 0.20 J 6 р. «Про затвердження Положення про
укомплектування
автомобільної та бронетанкової техніки
індивідуальними
комплектами запасних частин, інструменту і приладдя, основними агрегатами
оборотного фонду, автомобільними шинами і акумуляторними батареями та
забезпечення
органів Державної прикордонної служби
України
парковим

1

курсанта__ курсу

{і

мя. прізвише)

який проходить практичну підготовку в
у період з

____ по

№

-------,----,-------,-----,----с:-:с--:-:-:--
(найменування підрозділу. ООДК)

20

року

Заплановані заходи

з/п
І
2
3

Примітка

Курсант

_
(найменування навчальної групи)

(військове звання)

(підпис}

----- 20__

року

ПОГОДЖЕНО:
Керівник практичної підготовки _від
підрозділу
(ІІОСІІДІІ)

(військове

(ім ·я. пргзвише)

HHH!ltM) (t1І}ІІ1ІtС) (1м'н, 11рІ'JІН11.ІtС)

20__ року

Керівник (куратор) практичної
підготовки від Академії
(посада)

------- ----

(військове званнн ) (підпис) (ім'я. прізвище)

20__ року

Долаток 2
.10 Інструкuіі

Додаток 3
з органтзацп та
підготовки

проведення
курсантш
Державної
акапемп
імені
Б.
служби
України

інструкцп
практичної

110

практичної
Націонал ьиої
прикордонної
Хмельницького
(пункт 7 розділу 11)

органгзацп

1

проведення

га

ГІІДГОТОВКИ

Нашоиал ьиоз

курсантів
Державної

академії

прикордонної

служби

України

імені

Б.

Хмел ьн иuькоrо
(пункт 5 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник ректора Академії
з навчальної роботи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ЩОДЕННИК

(військове звання)

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(підпис)

(імя. прізвище)

______20 _ року

курсанта

__,
ОСОБИСТИЙ ПЛАН
роботи керівника практичної підготовки від Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

(військове звання. імн. прізвище)

факультету

,

курсу, __ навчальної групи.

Керівник практичної підготовки від Академії

___,

Таблиця 1

{Посада. військове звання., ім'я, прізвище)

Micue практичної підготовки

_
(найменування підрозділу. ООДК)

Практична підготовка на посаді

№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відмітка про
виконання

(посада)

Строк практичної підготовки з

по

---

Розподіл курсантів за місцями проходження практичної підготовки
Таблиця 2

20_ року

І. Загальні вказівки
11. Завдання згідно з програмою практичної підготовки

№
з/п

Місце практичної

Військове звання,
ім'я та прізвище
курсантів

ПІДГОТОВКИ

Посада на місці

Примітка

практичної
ПІДГОТОВКИ

ІІІ. Обов'язки курсанта під час підготовки
та проведення практичної підготовки
Послідовність і терміни керівництва практичною підготовкою курсантів
Таблиця 3

IV. Зауваження
V. Картка обліку практичної підготовки
(записи ведуться щодня впродовж усього иеріопу практичної підготовки)

Дата

№
з/п

Місце роботи
І

~
VI. Записи про результати проходження практичної підготовки
(заповнюється керівником практично: гилготовки від підрозділу)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник ООДК
(військове

111111111.Іt) (111/tІІИС)

_()
Курсант __ навчальної групи
(військове звання) (підпис) (імя прізвише)

---- 20_ року

J
І

Перелік занять, завдань, заходів

Час

Термін роботи (числа місяця)
-,
2
J
І
І ... І 30

І ... І

І
Керівник
Академії

практичної

31

підготовки

(посала)
{вгиськове

звання)

ВІД

_

(1м·я. прізвище)

року

І
І

(підпис)

(гмя. пргзвише)

20_ року

Д одаток 4
ло 1 нструки: і
практичної

Нацюнальної

організації та проведення
курсантів
підготовки
Державної
академії
імені
Б.
служби
України

ирикорлонної
Хмельницького
(пункт І розділу V)

(шйськоне НН11111н)

Керівник практичної підготовки 11і;1
підрозділу

(ім'я. прізвище)

Ім'я, прізвище
Посада

_,

Факультет

_

Курс
Мета практичної підготовки

_,

ООДК (підрозділ), де проходила практична підготовка
по

---

20_ року

___ 20_ року № _

Наказ по ООДК від

Результати практичної підготовки (заповнюється курсантом)
(стисло вказуються повнота відпраuювання завдань і плану практичної підготовки, отримані при цьому
результати, позитивні сторони практичної підготовки. суть труднощів і проблем, які виникали під час
практичної підготовки, пропозиції шодо подальшого влоскоиавеиия організації і порядку проведення
практичної підготоfки)

Пропозиції щодо впровадження результатів практичної підготовки
(заповнюються керівником практичноі пшготовки від підрозділу)

Курсант

_
(навчальна група. факульгет )

(військове звання)

--------

{підпис)

20 __ року

(імя.

прізвище)

ирпвише}

:рі11ш1к практичної підготовки від
Академії

(посада)

ЗВІТ
про результати проходження практичної підготовки курсантом Національної
академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького

1

{1м'я,

ПОГОДЖЕНО:

_______ 20_року

Строк практичної підготовки

(ІІІІІІЩ,}

_
(посада)

(підпис)

Зі звітом ознайомлений
Начальник підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ООДК
(військове звання}

І Іроцовжсння додатка 4

1

(посада)

-----

(військове звання} (підпис) (1м·н.

20

111н нн1111

(llli1Lhl\OIIC

ро,

----звання) (підпис) (імя

прізвище)

20~~ року

Д од ато к 5

оргаиізацп
га
до
Іи с гр у к и іі
пр ак т и ч н о ї
п ід г о т о в к и
к у р са 11т 1в
а к ад е м ії Д е р ж а в н о ї прикордоиноі

проееден ни
Н а ц іо н ал ь tІО І

с.,ужби України

імені Б Хмельниuького
(пункт 5 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник ректора Академії
з навчальної роботи
(військове звання)

(підпис)

(ім'я, прізвище)

20 - року

ЗВІТ
про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
з

----

20_ року

ПО

Зауваження

_

Пропозиції

Керівник практичної підготовки від Академії
(посада)
(військове звання)

(підпис)

-----

(імя. пргзвише]

20_ року

