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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (МЕТА 1 ЗАОДЛІІІІЯ), ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОВЕДЕННЯ І ЗМІСТ
Програму практичної підготовки курсантіо ППП курсу навчання
Національної
академп
Державної
прикордонної
служби
України
імені Богдана Хмельницького - здобуоачіо першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, за спеціальністю 081 «Право» розроблено відповідно до
Інструкції з організації та проведення практичної підготовки курсантів
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.
Хмельницького, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 02.03.2018 № 167, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.03.2018
за № 344/31796.
Мета практичної підготовки - удосконалення професійних знань та
практичних навичок за фахом на посаді помічника начальника відділу
прикордонної
служби
з
адміністративно-юрисдикційної
діяльності,
забезпечення взаємозв'язку між теорією та практикою, оперативного
впровадження в освітній процес досвіду практичної діяльності органів та
підрозділів охорони державного кордону; підготовка до практичного виконання
обов'язків на офіцерських посадах, які стосуються правового забезпечення
охорони державного кордону України.
Завданнями практичної підготовки є:
систематизація, закріплення та поглибленt1я отриманих знань
практичних навичок за спеціальністю 081 «Право»;
розвиток вмінь самостійно і правильно оцінювати стан питань відповідно
до посадових обов'язків, приймати обrрунтооані рішення у питаннях діяльності
підпорядкованих об'єктів;
вироблення здібностей швидко орієнтуватись у стані справ, проблемах
адміністративно-юрисдикційної діяльності Дсржаниої прикордонної служби
України (надалі - Держприкордонслужба України), визначати шляхи їх
вирішення;
удосконалення навичок в роботі з керівними документами
відпрацюванні планових, облікових, звітних документів підрозділів, які
здійснюють адміюстративно-юрисдикційну діяльність;
розвиток методичних навичок в проведенні 11авчальних занять згідно з
програмами професійної підготовки;
розвиток управлінських якостей, правових псрсконан1>, творчого
мислення по застосуванню правових норм у повсякденній діялшості;
формування навичок складання управлінської докумснта11ії, оедення
діловодства у справах про адміністративні правопорушення;
вироблення практичних навичок щодо здійснення проваджсння у справах
про адміністративні правопорушення, прийняття правових рі111с11ь, складання
. процесуальних докуменпв;

здобуття прикладних вмінь в аналітичній роботі з узагальнення даних
правозастосовної
діяльності
щодо
протидії
адміністративним
правопорушенням.
Організація практичної підготовки
Не пізніше, ніж за два місяці до початку практичної підготовки
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького (надалі - академія) надсилає до управління професійної
підготовки Департаменту персоналу Адміністрації Держпри-кордонслужби
України пропозиції щодо кількості курсантів і переліку посад практичної
підготовки, а також строки її проведення.
Ректор
академц
на
підставі
розпорядження
Адміністрації
Держприкордонслужби України, але не пізніше ніж за місяць до початку
проходження практичної підготовки курсантів видає наказ про її організацію,
яким визначає організаційні заходи, посади, на яких здійснюватимуться
практичні заходи, призначає керівників від академії (за необхідності), ставить
завдання щодо відрядження керівників та курсантів до місць проведення
практичної підготовки, визначає організацію здійснення контролю, строк
проведення та склад комісії із захисту результатів практичної підготовки
курсантів.
Профільною кафедрою зі спеціальності 08 і «Право» є кафедра
адміністративної діяльності.
До початку практичної підготовки керівник від академії (в разі його
призначення) вивча-є нормативно-правові акти з питань 11 організації та
проведення, програму практичної підготовки, необхідні навчально-методичні
матеріали.
Керівництво факультету правоохоронної діяльності організовує
матеріальне забезпечення практичної підготовки.
У визначений планом термін начальник факультету правоохоронної
діяльності і начальник профільної кафедри проводять інструкторсько
методичні заняття з курсантами, здійснюють органіааційні заходи щодо
інструктажу з дотримання заходів безпеки, постановки завдань, підготовки
необхідних документів та інше.
До початку практичної підготовки курсантами вивчаються обов'язки та
складаються проєкти індивідуальних планів проходження практичної
підготовки (додаток 1), які в подальшому затверджуються керівником органу
охорони державного кордону (надалі - ООДК) та погоджуються ,rерівни:ками
практичної підготовки від підрозділу охорони кордону (надалі - підрозділ ОДК)
та академії.
·
Практична підготовка курсантів проводиться в підрозділах ОДК, які
визначаються після завчасного погодження з управлінням лрофесійної
підготовки Департаменту персоналу Адміністрації Держприt<ордонслужби
України на посаді помічника начальника відділу прикордонної -снужби з
адм ін і<:тративно-юри{:дикцій ної діяльності.
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П. ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ І
ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, А ТАКОЖ ОБОВ'ЯЗКИ
КУРСАНТІВ
Ректор академії організовує та контролює:

своєчасне розроблення факультетами, кафедрами програм практичної
підготовки;
розподіл курсантів для проходження практичної підготовки;
забезпечення курсантів індивідуальними завданнями та методичними
рекомендаціями щодо її проходження;
проведення організаційно-методичних інструктажів курсантів з питань
проходження практичної підготовки;
прибуття курсантів до місць практичної підготовки;
узагальнення витягів з наказів ООДК про організацію і проведення у них
практичної підготовки;
інформування
профільних
управлінь
Адміністрації
Держприкордонслужби України щодо організації та проходження практичної
підготовки курсантами;
проведення захисту та узагальнення результатів практичної підготовки.
Начальник 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, терміни
проведення, посади та 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 її ефективність та якість;
визначає послідовність виконання курсантами заходів, передбачених
програмою та індивідуальними планами практичної підготовки;
припиняє проходження практичної підготовки та направляє курсанта до
академії (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним
індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання функціональних
о'яз_ків або пор,шення дисциплін_~; .
гпсля завершення практичноі шдготовки готує пропозицп щодо 11
влоскопалсння, організовує підведення підсумків, затверджує звіт, підписує
відгук про результати проходження практичної підготовки та скріплює його
гсрбовою псчаткою ООДК.
ІІ11•111J1м11Iк иіарозділу ОДК:
0·111ойом;1юсться з індивідуальними планами курсантів та погоджує їх;
розміщення курсантів та керівника практичної підготовки від
акнлем ії;
11рС>ІІОдить інструктажі з охорони праці, особистої безпеки та
1111у1 рі111111,01 о розпорядку;

ознайомлює керівника практичної підготовки від академії та курсантів з
обстановкою та особливостями охорони державного кордону, насгановчимв
документами, що регламентують оперативно-службову діяльність на
відповідний період, та іншими документами підрозділу ОДК;
доводить до відома керівника практичної підготовки від академії та
курсантів склад підрозділу ОДК, відрекомендовує курсантів особовому складу;
призначає
офіцера
адм1юстративно-юрисдикційноrо
підрозділу
безпосереднім керівником практичної підготовки на посаді;
забезпечує створення належних умов для виконання курсантами
індивідуального плану практичної підготовки в повному обсязі та контролює
його дотримання, за потреби вносить свої зауваження до щоденника
практичної підготовки курсанта (додаток 2);
разом із керівником практичної підготовки на посаді вивчає рівень
підготовки, ділові, моральні якості курсантів;
забезпечує контроль за повсякденною діяльністю та додержанням
курсантами заходів безпеки;
забезпечує надання керівникові практичної підготовки від академн
транспортних засобів для службових поїздок, пов'язаних із контролем
проходження практичної підготовки курсантами;
після завершення практичної підготовки підводить підсумки, відмічає (за
наявності) характерні недоліки, погоджує відгук (додаток З) та звіт (додаток 4)
за результатами проходження практичної підготовки.
Керівник практичної підготовки від підрозділу ОДК (помічник
начальника відділу з адміністративно-юрисдикційної діяльності):
ознайомлює курсантів з обов'язками, які він повинен виконувати,
організацією
оперативно--службової
діяльності,
розпорядком
дня,
розташуванням приміщень;
визначає черговість виконання курсантами заходів, передбачених
індивідуальним планом проходження практичної підготовки;
надає допомогу в практичний діяльності та у виконанні індивідуального
плану;
здійснює практичне навчання курсантів, проводить роботу, спрямовану
на формування у курсантів навичок і вмінь, необхідних для успішного
виконання поставлених службових завдань;
вивчає рівень підготовки, морально-ділові якості курсантів;
веде щоденний облік роботи курсантів та оцінює її, контролює виконання
індивідуальних планів та ведення щоденників, дотримання внутрішнього
розпорядку підрозділу ОДК;
готує пропозиції· щодо вдосконалення організації та проведення
практичної підготовки курсантів;
на завершальному етапі власноруч робить у щоденнику записи про
результати проходження практичної пілготовки та готує відгуки на курсантів.
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Керівник практичної підготовки від академії:
здійснює організаційні заходи перед виїздом курсантів на практичну
підготовку (інструктажі, заняття з порядку проходження практичної підготовки,
заходів безпеки);
перед початком практичної підготовки курсантів разом із начальником
ООДК уточнює взаємодію, розподіл курсантів, умови їх розміщення та
забезпечення;
погоджує індивідуальні плани проходження практичної підготовки
курсантами;
ознайомлюється з обстановкою та особливостями охорони державного
кордону на ділянці ООДК, наказом про організацію оперативно-службової
діяльності у відповідному періоді та іншими актами, які регламентують
діяльність підрозділу ОДК, 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 та підрозділу ОДК пропозиції щодо усунення
недоліків в організації практичної підготовки курсантів;
не менше одного разу на тиждень підбиває підсумки та уточнює завдання
на наступний тиждень, перевіряє ведення курсантами щоденників та
своєчасність складання звітів про результати проходження практичної
підготовки;
вивчає рівень підготовки кожного курсанта, організаторські здібності,
командирські якості та методичні навички;
за потреби використовує надані начальником підрозділу ОДК
транспортні засоби для службових поїздок, пов'язаних із контролем
проходження практичної підготовки курсантами.
Повсякденна діяльність керівника практичної підготовки від академп
здійснюється за особистим планом роботи, який затверджується заступником
ректора академії з навчальної роботи та погоджується начальником ООДК
(додаток 5).
Керівник практичної підготовки від академії на завершальному етапі
готує та подає до структурного підрозділу академії, який здійснює організацію
планування навчального процесу, звіт про підсумки практичної підготовки
курсантів (лолатой 6)
Під час проходження практичної підготовки курсанти:
володівають навичками виконання посадових обов'язків на посаді;
дотримуються розпорядку дня, встановленого в підрозділі ОДК, та інших
вимог керівних документів;
виконують службові обов'язки за посадою, на якій вони проходять
практичну иідготовку, та завдання згідно з програмою та індивідуальним
планом проходження практичної підготовки;
вивчають особливості несення служби в різних умовах обстановки;
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систематично збирають та узагальнюють матеріали, передбачені
програмою практичної підготовки.
На завершальному етапі складають письмовий звіт про результати
проходження практичної підготовки.
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ІІІ. ПЕРЕЛІК УМІНЬ І НАВИЧОК, ЯКИХ ПОВИННІ НАБУТИ
КУРСАНТИ
За результатами виконання завдань практичної підготовки курсанти
ПОВИННІ

знати:
1) законодавство України з прикордонних питань та інші нормативно правові акти, міжнародні договори з суміжною державою, що стосуються
проходження і режиму державного кордону на ділянці підрозділу ОДК;
2) міжнародні угоди з питань перетинання державного кордону, відомчі
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність підрозділів ОДК в
пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах
в'їзду виїзду.
3) обстановку на ділянці відділу прикордонної служби, тактику дій
порушників державного кордону, організацію та порядок охорони державного
кордону підрозділами прикордонної охорони суміжної держави;
4) ділові та моральні якості персоналу відділу прикордонної служби;
5) традиції та звичаї місцевого населення на ділянці відділу прикордонної
служби;
6) організаційно-штатну структуру підрозділу ОДК;
7) закони України, міжнародні та підзаконні нормативно-правові акти, які
визначають завдання, функції та повноваження Держприкордонслужби
України, загалом, і підрозділів ЛЮД зокрема;
8) дії посадових осіб Держприкордонслужби України щодо забезпечення
прав та свобод людини і громадянина при застосуванні примусових заходів;
9) ознаки адміністративних правопорушень в сфері охорони державного
кордону України;
1 О) процесуальні особливості здійснення адміністративно-юрисдикційної
діяльності в справах про адміністративні правопорушення;
11) практику застосування законодавства України з питань реадмісії;
12) особливості відповідальності осіб за правопорушення, які відносяться
до компетенції Держприкордонслужби України;
13) компетенцію посадових осіб Держприкордонслужби України у
провадженнях у справах про адміністративні правопорушення та
процесуальний счпус осіб, які беруть участь у такому провадженні;
14) правову регламентацію та порядок дій посадових осіб
Дсржприкордонслужби України у разі звернення іноземців або осіб без
громадянства з заявою про надання статусу біженця або додаткового захисту;
15) процссуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють
алміністратисно-процесуальну діяльність;
І 6) основні вимоги та методику організації та проведення занять з
персоналом пілрозлілу ОДК;

вміти:
1) практично виконувати функціональн-і обов'язки за посадою;
2) застосовувати в практичній діяльності на офіцерських посадах
нормативно-правову базу України, у відповідності до якої приймати участь у
вирішенні конкретних справ, юридично правильно складати необхідні
документи;
3) давати кваліфікацію діянням суб'єктів правопорушень;
4) аналізувати законодавство про адміністративну відповідальність та
з'ясовувати ознаки адм1юстративних правопорушень, що посягають на
встановлений порядок охорони державного кордону України;
5) проводити необхідні процесуальні дії під час провадження у справах
про адміністративні правопорушення та складати відповіцні процесуальні
документи;
6) дотримуватися прав осіб при здійсвевні адміністративних процедур;
7) організовувати службу підрозділу адміністративно-юрисдикційної
діяльності;
8) самостійно відпрацювати план-конспект, здійснювати навчання
персоналу з питань кваліфікації адміні<:тративних правопорушень та складання
процесуальних документів;
9) контролювати дотримання особовим складом підрозділу ОДК вимог
заходів безпеки під час несення служби та при застосуванні технічних засобів і
спеціальної техніки;
1 О) аналізувати, узагальнювати та впроваджувати у службову діяльність
передовий досвід;
11) дотримуватись відомчих стандартів культури;
12) діяти під час локалізації нестандартних та конфліктних ситуації;
ознайомитись з:
1) основними завданнями та характером оперативно-<:лужбової діяльності
підрозділу ОДК;
2) основними заходами та організацією роботи у підрозділах за місцем
практичної підготовки, розподілом обов'язків серед персоналу підрозділу ОДК;
3) проходженням державного кордону на місцевості, ділянкою відділу
прикордонної служби та станом її інжеиерного обладнання;
4) особливостями виявлення адміністративних правопорушень та
притягнення винних до адміністративної відповідальності;
5) фактами виявлення злочинів та правопорушень, вчинених персоналом
Держприкордонслужби України та порядком здійснення провадження щодо
них;

6) процесуальними особливостями провадження в справах: про незаконне
перетинання державного кордону. порушення правил поводження зі зброєю та
боєприпасами, порушення порядку Rеребування іноземців на території України
та іншими правопорушеннями;
7) організацією обліку та зберігання справ про адміністративні
таких справ за
правопорушення, порядком направлення матеріалів
підвідомчістю;
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8) порядком взаємодії з судовими органами, органами прокуратури,
національної поліції та органами державної митної служби в справах про
адміністративні правопорушення, що вчиняються в сфері охорони державного
кордону;
9) порядком фіксації у службовій документації факту проведення заняття
з персоналом підрозділу;
1 О) порядком залучення до охорони кордону місцевого населення та
громадських формувань з охорони громадського порядку та державного
кордону на ділянці відділу прикордонної служби;
11) порядком обліку та документування проведення занять з професійної
підготовки.
У результаті проходження практичної підготовки курсанти повинні
набути вмінь і навичок (результати навчання), які забезпечують формування
відповідно до освітньо-професійних програм, а саме:

ФК-5
ФК-6
ФК-7

ФК-8
ФК-9
ФК-10
ФК-11
ФК-12
ФК-13

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10
ЗК-11

ЗК-12
ЗК-13

ЗК-14
ЗК-15

-ФК-І
ФІ(-2
ОЖ-3
<ІЖ-4

--

Загальні компетентності
Здатність до абстоактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння поофесійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички викооистання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність бvти критичним і самокритичним.
Здатність працювати в команді.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
оозоиткv суспільства, техніки і технологій.
І Іінуваиня та повага різноманітності і мультикультурності.
І Івагнсвня до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності спеціальності
Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і
оозум іння стомктмзи правничої поофесії та її ролі v суспільстві.
Зна1111я і розуміння ретроспективи формування правових та державних
інститмтів
І іовага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх
J 11рооо11ої ІН)ИDО}(И
Зщ1н11я і розуміння міжнародних стаидартів прав людини, положень Конвенції
про захис Г 11ра11 людини та основоположних свобод, а також практики
('11ро111:йс1,ко1·0 суду з прав людини.

ФК-14

ФК-15
ФК-16
ФК-17

ФК-18

ФК-19

ВК-1
ВК-2

ВК-3
ВК-4
ВК-5

І

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного
публічного прав~ а також міжнародного приватного права.
[Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
[Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного
права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права,
як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне'
право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне
·• процесуальне право.
І Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального
і процесуального права.
[Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових
коштів.
[Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового
регу_лювання.
І Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
[Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обгрунтовувати правові
позиції.
[Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності.
[Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики,
належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації.
Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння
їх правового характеру і значення.
Володіти основами психологічних знань, технологіями творчого психологічного
мислення, психологічним інструментарієм дослідження особистості та малих
соціальних груп
Здатність аналізувати та застосовувати на практиці психологічні прийоми в
професійному спілкуванні. Розуміння психологічних процесів під час вчинення
юридичних дій.
Розуміння сучасних можливостей, функцій та завдань судової медицини і
судової психіатрії, методів та методики судової медицини і судової психіатрії,
закономірностей виникнення слідів, збору та дослідження слідів медично
біологічного характеру.
Компетентності за вибором
І Розуміння виникнення, зародження та становлення історичних процесів та
доктринальних основ про державу і право ..
j Оволодіння методами та методологією наукового пізнання історичних процесів.
Вміння застосовувати отриманні знання для аналізу сучасних історичних подій в
світі та Україні.
JОволодіти закономірностями регулювання тр.анспортних відносин, правовою
• базою укладення, зміни та припинення транспортних договорів перевезення.
І Здатність порівнювати право різних правих систем та зарубіжних країн,
застосовувати знання в практичній діяльності юриста.
І Здатність розуміти та застосовувати закономірності фінансово-правових
відносин в державі. розуміти категорії та поняття, застосовувані у фінансовій
сфері.
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ВК-6

ВК-7

ВК-8

ВК-9

ВК-10

ВК-11

ВК-12

ВК-13
ВК-14

ВК-15
ВК-16
ВК-17

ВК-18

Оволодіти основами правового регулювання здійснення господарської
діяльності, а також основами правового регулювання правовідносин в сфері
здійснення господарського судочинства.
Оволодіти знаннями щодо повноважень митних органів, засад здійснення
митного контролю та митного оформлення, а також відповідальності за
порушення
митних
правил.Оволодіти
закономірностями
регулювання
транспортних відносин, правовою базою укладення, зміни та припинення
транспортних договорів перевезення.
Оволодіти принципами земельного право, видами землекористування, правами,
обов'язками учасників земельних правовідносин, правовими основами
відповідальності в сфері земельної відповідальності.
Розуміння системи органів та установ виконання покарань в Україні, вимог
діючих законів, що регламентують діяльність кримінально-виконавчих установ
щодо виконання кримінальних покарань.
Здатність розуміти засади соціального захисту населення, пенсійного
забезпечення, пільг окремим категоріям громадян, гарантій особам з
інвалідністю.
Застосовувати основні поняття категорії та нормативно-правові акти, що
регулюють відносини у сфері забезпечення громадян житловими приміщеннями,
користvвання цими приміщеннями, користування службовими приміщеннями.
Застосовувати основні положення адміністративного законодавства щодо
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення із
складанням адмініетративно-процесуальних документів.
Розуміння історичних умов функціонування і основних етапів розвитку античної
цивілізації v mоnмvванні європейського світогляд
Оволодіти основними закономірностями створення та функціонування
інформаційних процесів в правовій сфері, основами державної політики в галузі
інформатики.
Оволодіти основами здорового способу життя, закономірностями фізичного
озвитку та функціонування людського організму.
Застосовувати джерела правового регулювання у сфері захисту прав споживачів
та судову практику, загальні та спеціальні способи захисту прав споживачів.
Розуміння принципів організації та функціонування юридичної служби на
підприємствах, в установах та організаціях, організації ведення претензійно
позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях та ведення
юридичного супроводження .
Розуміння походження латиномовних юридичних термінів, які вживаються у

ВК-19

ПРН-6
ПРН-7
ПРН-8
ПРН-9
ПРН-10

ПРН-11
ПРН-12
ПРН-13
ПРН-14
ПРН-15
ПРН-16
ПРН-17
ПРН-18

ПРН-19
ПРН-20
ПРН-21
ПРН-22
ПРН-23
ПРН-24

ПРН-25
аїні.

\ІРІІ-1
ІН'І 1-2
ІІРІІ-3
\ІРІ 1-4
ІІРІІ-5

Визначати псреконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та
бставин.
дійсиювати аналіз суспіл1,11их процесів у контексті аналізованої проблеми
дсмонструоuти олас11с бачс1111я шляхів її розв'язання.
!J.Еооонити 1бір і і11 rсrрооаний аналіз матеріалів з різних джерел.
Формулювати власні обrру11това11і судження на основі аналізу відомої
ипоблсми
Давати короткий вис1100ООК щодо окремих фактичних обставин (даних) з
достатньою обrру11то11а11іст10.

ПРН-26

ВРН-1

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому
проблему.
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати
матеріали за визначеними джерелами .
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного
встановлення певних обставин.
Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, ї'
діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
Спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову
комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов.
І (англійсько~о,_ німецькою, італійською, французькою, іспанською).
Володіти базовими навичками риторики.
J!оносити до_JJ<:_спондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел
та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні]
технології і бази даних;_
Демонструвати вміннякористуватися комп'ютерними програмами, необхідними
І у професійній діяльності.
Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань
[групи.
Виявляти знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової
системи;
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних
правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
Пояснювати природу за зміст основних правових явищ і процесів.
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати
юридично значущі факти і формувати обrрунтовані правові висновки.
Готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до правового
висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів урізних правових ситуаціях.
Аналізувати та застосовувати на практиці психологічні прийоми в
професійному спілкуванні. Розуміти психологічні процеси під час вчинення
юридичних дій.
Розуміти засади адвокатської та нотаріальної діяльності України, їх права,1
обов'язки та відповідальність, оволодіти порядком набуття права на заняття
адвокатською та нотаріальною діяльністю, межами компетенції аавокачів та
нотаріусів.
Розуміти сучасні можливості, функції та завдання судової медицини і судової,
психіатрії, методів та методики судової медицини і судової психіатрії,
закономірностей виникнення слідів, збору та дослідження -слідів медично
біологічного характеру.
Програмні результати навчання за вибором
Знання виникнення, зародження та становлення історичних процесів та
доктринальних основ про державу і право.
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IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Перелік можливих індивідуальних завдань

І Володіння методами та методологією наукового пізнання історичних процесів.
Вміння застосовувати отриманні знання для аналізу сучасних історичних подій
в світі та Україні.
Порівнювати право різних правих систем та зарубіжних країн, застосовувати
знання в практичній діяльності юриста.
Розуміти та застосовувати закономірності фінансово-правових відносин в
державі,__ро_зуміти категорії та поняття, застосовувані у фінансовій сфері.
Володіти основами правового регулювання здійснення господарської
діяльності, а також основами правового регулювання правовідносин в сфері
здійснення господарського судочинства.
Володіти знаннями щодо повноважень митних органів, засад здійснення
митного контролю та митного оформлення, а також відповідальності за
порушення митних правил.
Володіти принципами земельного права, видами землекористування, правами,
обов'язками учасників земельних правовідносин, правовими основами
відповідальності в сфері земельної відповідальності.
Розуміти систему органів та установ виконання покарань в Україні, вимог
діючих законів, що регламентують діяльність кримінально-виконавчих установ
щодо виконання кримінальних покарань.
Знати закономірності регулювання транспортних відносин, правовою базою
укладення, зміни та припинення транспортних договорів перевезення.
Застосовувати основні поняття категорії та нормативно-правові акти, що
регулюють відносини у сфері забезпечення громадян житловими
приміщеннями, користування цими приміщеннями, користування службовими
приміщеннями.
Застосовувати основні положення адміністративного законодавства щодо
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення із
складанням адміністративно-процесуальних документів.
Володіти основними закономірностями створення та функціонування
інформаційних процесів в правовій сфері, основами державної політики в галузі
інфор_матики.
Застосовувати джерела правового регулювання у сфері захисту прав споживачів
та судову практику, загальні та спеціальні способи захисту прав споживачів.
Розуміти принципи організації та функціонування юридичної служби на
підприємствах, в установах та організаціях, організації ведення претензійно
позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях та ведення
юридичного супроводження.

№
з/п

Тема індивідуального завдання
Дислокація та розміщення підрозділу ОДК, його організаційно-штатна
структура. Основні завдання оперативно-службової діяльності підрозділу
ОДК. Криміногенна обстановка на ділянці відповідальності підрозділу]

одк.

Участь

підрозділу

ОДК

в

організації

боротьби

з

порушеннями

2

з
4

5
6

Форма і зміст матеріалів з питань реалізації адміністративної
відповідальності за правопорушення на державному кордоні України.
Оформлення матеріалів справи про адміністnативне ппавопооушення.
Особливості розгляду справ про адміністративні
повноваженими посадовими особами Держnрикордонслvжби України.
Порядок застосування та процесуальне оформлення. заходів забезпечення '

7

8

9

вчиненні злочи
Правове забезпечення законності притягнення військовослужбовців до
відповідальності: особливості провадження в справах про адміністративні
правопорушення вчинені військовослужбовцями, кваліфікація військових
шень.
адміністративні
про
справах
у
пасажирськими
міжнародними
з
правопорушення,

перевезеннями.
Процесуальні документи, що оформлюються посадовими особами
10 Держприкораонсяужби України при здійсненні адмінісграгивво
юрисдикційних повноважень.
Організація роботи щодо недопущення недолікіа при здійсненні
11
овадження
в'їзду в Україну'
12
омадянства.
13 Реалізація законодавства України з питань реадмісії.
Реалізація законодавства України з питань примусового повернення га
14 видворення в діяльності посадових осіб Держприко_рдонслvжби Укоаїни. '
Дотримання прав осіб при здійсненні аямтнтсзратианих процедур.
Особливості роботи з шукачами притулку та вразяивими категоріями осіб
15 (неповнолітні, вагітні жінки, жінки з дітьми тощо). Хаоак=еристика прав
іноземців при здійсненні адміністративних пронеаур посааоеими особами
Держприкордонслужби У країни.

16
15

№
з/п

Тема індивідуального завдання

Адміністративно-оперативна група:
особливості використання у
слvжбовій діяльності.
Недопущення дискримінації та забезпечення рівних прав чоловіків та
17 жінок в оперативно-слvжбовій діяльності Дen=nnюmnnnнcлvжби Укоаїни.
Розроблення та оформлення план-конспекту для проведення заняття з
18 персоналом підрозділу ОДК на тему: «Адміністративно-юрисдикційні
повноваження Держnрикордонслvжби Укоаїни».
Підготовка та проведення заняття на тему: ««Адміністративно
19 юрисдикційні повноваження Держnрикордонслvжби Укоаїни».
Порядок дій посадових осіб Держприкордонслужби України під час
20. звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання
біженцями або особами, які потоебують додаткового захис
16

V. МЕТОДИ'ШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.
Практична підготовка курсантів проводиться за погодженням з
управлінням адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного
кордону Адміністрації Держприкордонслужби України в підрозділі ОДК на
посаді офіцера підрозділу адміністративно-юрисдикційної діяльності,
Кількість залучених для проведення практичної підготовки ООДК
визначається з розрахунку до 1 О курсантів на один підрозділ ОДК.
Типовий розподіл часу на відпрацювання завдань практичної
підготовки
День
практичної
підготовки

№
Назва завдань
з/п
1 І Ознайомитись із основними завданнями підрозділу ОДК, в
якому
здійснюється
практична
підготовка,
його
дислокацією та розміщенням.
2 І З' ясувати
специфіку
адміністративно-юрисдикційної
2-15
діяльності підрозділу ОДК.
З І Вивчити керівні документи, які регламентують оперативно
2-12
службову діяльність офіцера підрозділу адміністративно
юрисдикційної діяльності.
4 І Дослідити особливості здійснення провадження в справах
3-9
про адмінісч>_ативні nравопорушення у підрозділі ОДК.
на протязі
5 І Здійснити тренування із кваліфікації адміністративних
практичної
правопорушень, що посягають на встановлений порядок
підготовки
охо~:>_они державного кордону.
6 І Ознайомитись із порядком проведення роботи щодо
15-28
недопущення недоліків при здійсненні проваджень у
справах про адмінісч,_ативні правопорушення.
на протязі
7 І Прийняти участь у діяльності щодо правового виховання,
профілактики
правопорушень
та
злочинів
серед практичної
підготовки
військовосЛ)'_жбовців .Цержприкордонслужби України,
8 І Виявити особливості практичної реалізації законодавства
України з питань реадмісії, примусового повернення та
12-28
видворення
в
діяльності
посадових
осіб
Держприкордонслужби Укоаїни.
9 І Підготовка та проведення заняття з персоналом підрозділу
15-28
на тему: «Адміністративно-юрисдикційні повноваження
,Цер_жприк()_()_донслужби України».
І О І Організаційні
заходи
по
завершенню
практичної
29-30
підготовки. Підведення підсумків практичної підготовки
ЗО днів
Всього
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Начальник факультету правоохоронної діяльності спільно з начальником
кафедри адміністративної діяльності організовує заходи щодо практичної
підготовки.
Начальник кафедри адміністративної діяльності проводить інструктаж з
керівником практичної підготовки курсантів від академії щодо порядку
організації практичної підготовки. Керівник практичної підготовки від академії
інструктує курсантів щодо порядку проходження практичної підготовки та
відпрацювання звітної документації, видає щоденники та індивідуальні
завдання. Начальник курсу інструктує курсантів щодо правил поведінки та
заходів безпеки та організовує відправлення курсантів у визначені місця
практичної підготовки.
В рамках підготовчого періоду 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 підрозділів, в якому
заплановане проведення практичної підготовки;
повторити основні нормативно-правові акти, методичні рекомендації та
інші керівні документи, що визначають порядок організації роботи з
іноземцями та здійснення адміністративного провадження;
отримати інструктаж щодо підготовки до виїзду, порядку виїзду, правил
поведінки та дотримання заходів безпеки на практичній підготовці від
керівництва навчального курсу;
отримати інструктаж від керівника практичної підготовки щодо
підготовки документів, порядку відпрацювання завдання на посадах.
Особливості проведення практичної підготовки
Керівництво ООДК отримує відповідні розпорядження з Адміністрації
Держприкордонслужби України щодо терміну, порядку практичної підготовки,
розміщення та забезпечення курсантів та керівників від академії.
З прибуттям до місць практичної підготовки курсантам уточнюються:
час та порядок підтримання зв'язку;
порядок розміщення та харчування;
послідовність відпрацювання завдань в індивідуальних планах;
питання, ~кі не вирішені в ООДК, та потребують безпосереднього впливу
з боку посадових осіб 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 підрозділу ОДК курсанти відрекомендовуються
керівництву, узгоджують порядок проходження практичної підготовки,
уточнюють час і порядок доповіді про хід практичної підготовки.
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Інформування керівництва академії про стан і хід виконання програми
практичної підготовки здійснюється через начальника факультету (керівника
практичної підготовки від 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 курсантів до академії;
в день виїзду - про вид транспорту, час виїзду та прибуття; а також про
повноту розрахунків з ООДК 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 підрозділу ОДК, у розпорядження якого вони направлені.
Керівництво повсякденною діяльністю курсантів під час проходження
практичної підготовки здійснює керівник практичної підготовки на посаді.
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.
Останній день практичної підготовки відводиться на підведення
підсумків, виставлення оцінок за результатами діяльності, написання відгуків
керівником практичної підготовки від підрозділу ОДК.
Після підведення підсумків організовується оформлення документів
курсантів для від'їзду до академії.

20
19

VI. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Після завершення практичної підготовки курсанти:
складають звіт про результати проходження практичної підготовки
(додаток 4), який погоджується керівниками практичної підготовки;
отримують у підрозділі ОДК відгук за результатами практичної
підготовки.
Звітність за результатами проходження практичної підготовки
курсантами.
Захист результатів практичної підготовки здійснюється на засіданні
комісії протягом 10 діб після повернення курсантів з практичної підготовки у
строк, визначений наказом ректора академії.
До роботи комісії, окрім науково-педагогічних працівників профільних
кафедр і факультетів академії, можуть залучатися представники Адміністрації
Держприкордонслужби
України,
регіональних
управлінь
Держприкордонслужби України, ООДК, загонів морської охорони, підрозділів
адміністративно-юрисдикційної діяльності.
На захист курсанти подають відгуки за результатами проходження
практичної підготовки, звіти про результати її проходження, щоденники та
індивідуальні плани проходження практичної підготовки.
Комісія оцінює практичну підготовку кожного курсанта на підставі
попереднього вивчення його звітних документів, 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 ви~новок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під
час захисту, ректором академії вирішується питання щодо повторного її
проходження в структурних підрозділах академи 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 6 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 її відпрацювання або незадовільної оцінки під

час захисту, курсанти відраховуються з академії в установленому
законодавством порядку.
Курсантам, які не захистили результати практичної підготовки 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 академії (в разі його
призначення)
Керівник практичної підготовки від академії після закінчення практичної
підготовки курсантів подає до навчального відділу академії, звіт про підсумки
практичної підготовки курсантів академії (додаток 6).
У звіті про підсумки практичної підготовки відображаються:
- ООДК, підрозділ ОДК та посади, на яких курсанти проходили
практичну підготовку;
- виконання програми практичної підготовки кожним курсантом окремо
(у разі невиконання вказуються причини та надаються пропозиції з
удосконалення програми практичної підготовки);
- позитивні аспекти й недоліки в організації практичної підготовки
(зазначаються відповідність підготовки кожного курсанта посаді, на якій він
проходив практичну підготовку, викладаються загальні висновки з
рекомендаціями для начальників кафедр і факультетів академії);
- участь начальників ООДК, начальників підрозділів ОДК та офіцерів
підрозділів адміністративно-юрисдикційної діяльності в організації, керівництві
і проведенні практичної підготовки (вказуються заходи, які ними проведено та
їх якість);
- участь курсантів в практичних заходах з охорони державного кордону;
- стан дисципліни курсантів у період практичної підготовки.
У звіті про підсумки практичної підготовки також відображаються:
загальні підсумки практичної підготовки курсантів згідно із отриманими
відгуками (пропозиції офіцерів підрозділу ОДК 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 академії
За результатами практичної підготовки академія подає до управління
професійної підготовки та організації освітнього процесу Департаменту
особового складу аналітичну довідку, в якій зазначаються:
- участь керівного складу ООДК та підрозділу ОДК в організації
проведенні практичної підготовки;
- позитивні аспекти та виявлені недоліки в плануванні, організації та
керівництві проходження практичної підготовки курсантами академії, можливі
шляхи їх усунення;
- узагальнені підсумки практичної підготовки.
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За результатами практичної підготовки видається наказ ректора академії,
в якому визначається перелік заходів, спрямованих на вдосконалення
організації і проходження практичної підготовки та освітнього процесу в
академії.
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VII. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(ЛІТЕРАТУРА), ДОДАТКИ.
1.1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
Ст. 141 (із змін. та допов.).
1.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від
07.12.1984 р. № 8073-Х: Url: https://zakoп.rada.gov.ua/laws/show/80731-1 0#Text.
1.3. Кодекс адміністративного судочинства України: в ред. Закону
України № 2147-VIII від 03.10.2017 р. Відом. Верхов. Ради України. 2017. № 48.
Ст. 436 (із змін. та допов.).
1.4. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту:
Закон
України
від
08.07.2011 р.
№ 3671-VI:
Url: https://zakoп.rada.gov.ua/laws/card/3671-17.
1.5. Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень: назва в ред. Закону України № 2753-VI від
02.12.2010 р. Офіц. вісн. України. 2010. № 101. Ст. 3615 (із змін. та допов.).
1.6. Про виключну морську (економічну) зону України: Закон України
від 16.01.1995 р. № 162/95-ВР: Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/162/95%D0%B2%D 1 %80.
1.7. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р.
Url: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/l 777-12#Text.
1.8. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від
03.04.2003 р. № 661-lV. Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/661-15.
1.9. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України від 15.04.2014 р. № 1207-VII:
Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207- l 8#Text.
1.10. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. №2469VIII: Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469- l 9#Text.
1.11. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від
22.09.2011 р. №3773-VI: Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773- l 7#Text.
1.12. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про
реадмісію осіб від 18.06.2007 р. Url: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994 851.
1.13. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання,
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р.
№ 1363. Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-¾D0¾BF#Text.
1.14. Про прикордонний режим: Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.07.1998 р. № 1147. Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98¾D0¾BF#Text.
1.15. Про затвердження порядку в 'їзду на тимчасово окуповану
територію України та виїзду з неї: постанова Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 р.
№ 367.
Url: http://www.kmu.gov. ua/contro l/uk/cardnpd?docid=248222450.
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Додаток І
до Програми практичної підготовки
курсантів
ІІІ
курсу
навчання
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького

1.16. Інструкція про службу прикордонних нарядів Державної
прикордонної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України
№ 1261 від 19.10.2015 р. Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl391-15#Text.
1.17. Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих
осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону України: Наказ
Міністерства
внутрішніх
справ України
від
30.03.2015 р.
№ 352
Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0462-l5#Text.
1.18. Інструкція з оформлення посадовими особами Державної
прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні
правопорушення: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України № 898
від
18.09.2013 р.
(із
змін.
та
допов.).
Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl 729-lЗ#Text.
1.19. Інструкція про примусове повернення і примусове видворення з
України іноземців та осіб без громадянства: у редакції наказу МВС України і
СБ України № 38/77 від 22 січ. 2018 р. Офіц. вісн. України. 2018. № 42.
Ст. 1518.
1.20. Інструкція
про
порядок
реалізації
компетентними
та
уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб: затв.
наказом Міністерства внутрішніх справ України № 158 від 16 лют. 2015 р.
Офіц. вісн. України. 2015. № 24. Ст. 701.
1.21. Інструкція з організації та проведення стажування слухачів
Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від
02.03.2018 р. № 168. Url: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/pro
zatverdzhennia-instruktsii-z-orhanizatsii-ta-provedennia-stazhuvannia
slukhachiv.pdf.

Начальник кафедри
адміністративної діяльності
полков~
кю
···
Андрій МОТА
4021 року
9
_
_
_
_
_

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ----------(наймену вання ООДК)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

____ 20_ року
ІДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження практичної підготовки
курсанта__ курсу

(прізвище, ім'я, по батькові)

який проходить практичну підготовку в

_
(найменування підрозділу, ООДК)

у період з

20_року

---- ПО

№
з/п
l
2
3

Примітка

Заплановані заходи

Курсант

_
(найменування навчальної групи)

(військове звання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

_____ 20__ року
ПОГОДЖЕНО:
Керівник практичної підготовки від
підрозділу ОДК
·
(посада)
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

---- 20__ року

Керівник практичної підготовки
від академії
(посада)
(військове звання) (підпис) (інішали. прізвище)

----- 20

року
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Додаток З
до Програми практичної підготовки
курсантів ІІІ курсу навчання
Національної академії Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького

Додаток 2
до Програми практичної підготовки
курсантів
ІІІ
курсу
навчання
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

_
(найменування ООДК)

(військове звання)

ЩОДЕННИК

(підпис)

(ініціали, прізвище)

______ 20_ року

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

курсанта

ВІДГУК
За результатами проходження практичної підготовки курсанта Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

~
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

факультету

,

курсу, __ навчальної групи.

Керівник практичної підготовки від академії

(t11йськове звання, nptJtJUЩЄ, ім 'R та по

____:

Який проходив практичну підготовку
у

{посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Місце практичної підготовки

_

_
(найменування підрозділу, ООДК)

Практична підготовка на посаді -------------------------'
(посада)

Строк практичної підготовки з

по

батьков,)

(назва ООДК та його піщ,озділу)

в період з
на посаді

по

20 _ року,
_

--- 20_року

І. Загальні вказівки
11. Завдання згідно з програмою практичної підготовки
ІІІ. Обов'язки курсанта під час підготовки

та проведення практичної підготовки
IV. Зауваження
V. Картка обліку практичної підготовки
(записи ведуться щодня впродовж усього періоду практичної підготовки)

Дата

Перелік занять, завдань, заходів

Час

Оцінка за професійні, особистісні якості слухача (за чотирьох бальною шкалою, в якій
5 - високий рівень розвитку, 4 - середній розвиток, З - задовільний розвиток, 2 - рівень
розвитку якостей, який не забезпечує професійної діяльності (необхідне обвести))

Керівник практичної підготовки на посаді

-

VI. Записи про результати проходження практичної підготовки
(заповнюється керівником практичної підготовки від підрозділу)

Курсант

навчальноїгрупи

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

20_ року

(посада)
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

------

20__ року

27

28

Додаток4
до Програми практичної підготовки
курсантів
ІІІ
курсу
навчання
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького

продовження Додатка З

ПОГОДЖЕНО:
Керівник практичної підготовки від
підрозділу ОДІ<

Керівник практичної підготовки від
академії

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник

(посада)

(посада)
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
(військове звання)

20
------

року

_

(найменування ООДК)

----- 20~_року

(підпис)

(ініціали, прізвище)

______ 20_ року
ЗВІТ
про результати проходження практичної підготовки курсантом
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада

_,_

Факультет

.

Курс

_

Мета практичної підготовки

-------------------------=-

ООДК (підрозділ), де проходила практична підготовка
Строк практичної підготовки з
Наказ tю ООДК від

по

20_року

___20_ року № _

Результати практичної підготовки

(заповнюється курсантом)

(стисло вказуються повнота відпрацювання завдань і плану практичної підготовки, отримані при
цьому результати, позитивні сторони практичної підготовки, суть труднощів і проблем, які виникали
під час практичної підготовки, пропозиції щодо подальшого вдосконалення організації і порядку
проведення практичної підготовки)

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

Курсант
(військове звання)
-------

(навчальна група, факультет)
(підпис)

20 __ року

(ініціали, прі ,више)

29

30

Продовження додатка 4

Додаток 5
до Програми практичної підготовки
курсантів
ІІІ
курсу
навчання
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького

Зі звітом ознайомлений
Начальник підрозділу

_
(військове звання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ЛТВЕРДЖУЮ
аступник ректора академії
·1 навчальної роботи

ПОГОДЖЕНО:
Керівник практичної підготовки від
підрозділу ОДК

~іnськоое звання)

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

року

(підпис)

(ініціали.прізвище)

_____20 _ року

(посада)

(посада)

----- 20

Керівник практичної підготовки від
академії

ОС '0Jа1('ТИЙ ПЛАН
роботи кс1)І111111к11 ЩІІІk 111111юr 11Іщ·о·1·011ки від Національної академії
Державної 11р11~.·411щн1111нr t•J1yжli11 УкрnУшt імені Б. Хмельницького

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

----- 20__ року

Таблиця І
Термін
виконання

'Імі\І р1Ю11111

№
з/п

j

Відмітка про
виконання

Розподіл курt·11111111 1I1 мІ1·1~11м11 I111ох1щжсI1I1я практичної підготовки

Таблиця 2
№
з/п

І,
JІІІ

Місце лрак111 111\Н
підГОТОІІКІІ
1

Примітк
а

Посада на місці
практичної
підготовки

Послідовність І н•рмІ1111 к1•рІншщ11111 II1)I1Iс-r11'111ою пілготовкою курсантів

Таблиця З
№
з/л

'І'uрмі11

Місце JЮ(ю111

30

2

ПОГО)t)І(І~І Ю:
Нача;11,1111к
11риКОJЩ()ІІІІ()І'() '1(11 ОІІУ

Корівник практичної підготовки від
._

(111111.1,К(ІІІU '"'""'") (11І111111t) (І11І11І111111, 11111 ІІІІІЩ~)

--- 20

року

31

tІкtщсмії
(посада)
(11Н1t..І1t\ОЩ:

11\ІОІІІМ

І

{111/аІІІІС)

_о

(ініціали, прізвище)

року

31

Додаток 6

до Програми практичної підготовки
курсантів
ІІІ
курсу
навчання
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник ректора академії
з навчальної роботи
(військове звання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

---- по

--- 20_року

Зауваження

_

Пропозиції

_

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

(ініціали, прізвище)

{підпис)

-----

20

року

