ЗАТВЕРД)КУІО
Заступн.ик р~
кто (проректор)
з навчальної f у вої роботи
полковник
Сергій БІЛЯВЕЦЬ

«.5І »

Of

2021 року

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОГПТ «Безпека державного кордону» І (бакалаврський) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року

№

з/п

Назва
навчальної
дисципліни

1.

Основи

.

.

ДlЯЛЬНОСТІ

дmс

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

підполковник Юрій МАJШШЕВ,
Тема
1.
Діяльність
дільничних
інспекторів старший офіцер (з організації службової
діяльності ДШС та взаємодії з ГФ) відділу
прикордонної служби
превентивної діяльності управління
ЗаНЯ1Тя 2. Завдання, основні напрями діяльності
організації
прикордонної
служби,
дільничних інспекторів прикордонної служби.
Департаменту
охорони
державного
кордону АДПСУ

Прикордонна
служба

Тема 11. Практика в роботі начальника підрозділу
охорони державного кордону з організації та
керівництва оперативно-службовою діяльністю.
Заняття 8. Проведення безпосередньої підготовки
зміни прикордонних нарядів до служби.

полковник Володимир МАРЧУК,
заступник начальника управління
організації прикордонної служби начальник відділу розвитку
прикордонної служби Департаменту
охо~они державного кордону АДJ]СУ

Прикордонна
служба

Тема І О Теоретичні основи управління службою
підрозділу охорони державного кордону.
Заняття 4 Способи доведення завдань начальником
підрозділу охорони державного кордону.
Тема 13 Організація та ведення пошукових дій на
ділянці підрозділу о~QQ_они державного кордону.

Офіцери курсів
Начальники ВПС ООДК та офіцери з
резерву висунення Аа ці посади

2.

З.

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

в залежності вщ
06.09-17.09

06.12-17.12

27.09-1.1 О

ситуації ЩОДО
пандемії СОVШ-19
(дистанційно)

в залежності вщ

ситуації щодо
пандемії СОVШ-19

в залежності від
ситуації щодо
пандемії СОVШ-19

№
з/п

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

4.
Прикордонний
контроль

5.
Прикордонний
контроль

Заняття 4. Організація спеціальних заходів з пошуку
.
.
правопорушників начальником гпдроздшу охорони
державного кордону.
Тема 5. Технологія пропуску осіб, транспортних
засобів та вантажів у пунктах пропуску, пунктах
контролю та кпив
Заняття 2. Технологія прикордонного контролю у
пунктах
пропуску
для
морського
(річкового)
сполучення.
Тема 1. Загальні положення щодо прикордонного
контролю.
Заняття 8 Відомчі стандарти культури прикордонного
контролю.

Офіцери курсів
підрозділів аналітичного забезпечення та
поточного планування (навчальний курс із
аналізу ризиків/оцінка уразливості)
Офіцери курсів
підрозділів аналітичного забезпечення та
поточного планування (навчальний курс з
профілювання ризиків)

Період
залучення
стейкхолдера

18.09-28.09

01.12-11.12

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК
проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОШІ «Безпека державного кордону» П (магістерський) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п

1.

Назва навчальної
дисципліни

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

Оперативно
службова
діяльність ДПСУ

Тема № 5. Концептуальні засади інтегрованого
управшння кордонами.
Заняття № 3 Інтегроване управління кордонами
на національному та прикордонному рівнях.

полковник
Сергій БОВОРОВСЬКИЙ,
начальник сектору координації
інтегрованого
управління
.
.
кордонами управшння анаштичного
забезпечення,
стратегічного
та
поточного
планування
Департаменту організації роботи,
планування та контролю АДПСУ
полковник
~
Сергій ВОРОНИИ,
заступник директора департаменту
- начальник управління організації
прикордонної служби Департаменту
охорони
державного
кордону
АДПСУ
полковник
Володимир МАРЧУК,
заступник начальника управшння начальник
відділу
розвитку
прикордонної служби Управління
організації прикордонної служби
Департаменту охорони державного
кордону АДПСУ

2. І Діяльність штабів І Тема № 3. Робота штабу прикордонного загону
ДПСУ
під час виконання завдань оперативно-службової
діяльності.
Заняття № 1 Робота штабу прикордонного
загону з підготовки до оперативно-службової
діяльності. (загальна інформація щодо І та 2 етапів).

І

Період залучення
стейкхолдера

Жовтень
2021 р.

Листопад
2021 р.

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

дистанційно

дистанційно

№

І

з/п

Назва навчальної
дисципліни

З. І Управління
повсякденною
діяльністю

4 .

І

Тактика та
оперативне
мистецтво
Збройних Сил
України

Номер та назва теми заняття

Тема № 1 . Керівництво підготовкою персоналу
органів охорони державного кордону.
Заняття № 4 . Порядок перевірки персоналу
ДПСУ на професійну придатність та присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації.
Тема № 6. Участь бригади у стабілізаційних діях
військ (сил).
Заняття № 1 . Основи участі бригади в
стабілізаційних діях військ (сил).

ПІБ та посада стейкхолдера

полковник
Олег ФІГУРА,
начальник управління професійної
підготовки Департаменту персоналу
АДПСУ

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

28 або 29
вересня
2021 р.

дистанційно

після 20
листопада
2021 р.

контактно

підполковник
Олексій ЄРОШИН,
старший офіцер (з оперативного
планування та застосування сил 1
засобів) відділу організації бойового
застосування
сил
та
засобів
оперативного
управл1ння
Департаменту охорони державного
кордону АДПСУ

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ» І (бакалаврський) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

Назва навчальної

з/п

ДИСЦИПЛІНИ

.

1.

Основи кінології

2.

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

.

Тема 2. Тактика дій КІНОЛОГІВ у службі
прикордонних нарядів підрозділів прикордонної
служби
Заняття 6. Особливості порядку використання
.
.
КlНОЛОГlЧНОГО
вщдшення
(групи)
13
розшуковими собаками прикордонної служби у
службі прикордонних нарядів

Офіцери курсів
Помічники начальників впс з
кінологічного забезпечення,
.
.
. .
начальники кінолопчних вщділень
(груп) вітте, викладачі КНЦ

полковник
Тема І .Призначення, завдання та структура Олександр ЩЕРБЛЮК
.
.
.
. .
Заступник
начальника
вщдшу
Основи службової кінолопчних гпдроздшів
.
.
кінології
Заняття 1. Призначення, завдання та структура КlНОЛОГlЧНОГО
забезпечення
.
.
.
. .
кінолопчних гпдроздшів
Департаменту охорони державного
кордону АДПСУ

04.10-13.10

01-17.09

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

дистанційно

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ»
І (бакалаврський) рівня вищої освіти у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Лекція «Вступ до фаху»

1.

Діяльність
служб
інженерного та
технічного
забезпечення

контактно

Заступник начальника відділу - начальник
вщділення
автомобільного
та
вщдшу
бронетанкового
забезпечення
.
.
озброєння
та
інженерно-гехнічного
забезпечення НАДПСУ

01-22.10

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

01-29.10

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

1-19.11

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

1-26.11

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

полковник Володимир БАШТОВИЙ
Технічна
експлуатація
машинДПСУ

5.

01.09

підполковник Вадим ТЕРЕБУХА
Тема 1: Основи діяльності служб технічного
забезпечення.
Порядок
Заняття
4:
приймання
та
передавання посад.

З.

4.

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

полковник Юрій ТКАЧУК
Заступник
ректора
(проректор)
з матеріального та технічного забезпечення
НАДПСУ

2.

Період
залучення
стейкхолдера

Тема 5: Основи використання техніки.
Заняття 1: Рекламаційна робота в органах
охорони державного кордону.

Тема 5: Основи конструкції та експлуатації
електричного та спеціального обладнання
автобронетанкової техніки.
Заняття 1: Основи конструкції спеціального
обладнання бойових броньованих машин.
Тема 1: Підготовка техніки, озброєння,
.
.
Діяльність
приладів спостереження, елементів парку та
служб
місць зберігання техніки до сезонних умов
інженерного та
експлуатацп.
Електронне та
електричне
обладнання
машинДПСУ

Заступник начальника управління озброєння
.
.
та інженерно-технічного забезпечення начальник
вщдшу
автомобільного
та
бронетанкового забезпечення Департаменту
матеріального та технічного забезпечення
АДПСУ

полковник Віктор СУЛИМА
Начальник
вщдшу
.
.
інженерного-технічного
НАДПСУ.

озброєння
та
забезпечення

полковник Петро ХАВРИЧ
Заступник начальника управління озброєння
.
.
та інженерно-технічного забезпечення начальник вщдшу реалізацп технічної

№

з/п

Назва
навчальної

7.

8.

9.

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

1-24.12

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

полковник Петро ХАВРИЧ
Заступник начальника управління озброєння
та інженерно-технічного забезпечення начальник відділу реалізації технічної
політики Департаменту матеріального та
технічного забезпечення АДПСУ

1-24.12

в залежності ВІД
ситуацп щодо
пандемії COVID-19

полковник Сергій МИКИТЮК
Начальник
відділу
інженерного
забезпечення
державного
кордону
управління
озброєння
та
інженернотехнічного
забезпечення
Департаменту
матеріального та технічного забезпечення
АДПСУ

1-24.12

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

1-24.12

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ДИСЦИПЛІНИ

технічного
забезпечення

б.

Період
залучення
стейкхолдера

ПІБ та посада стейкхолдера

Номер та назва теми заняття
Заняття 1: Планування заходів з підготовки
техніки,
озброєння,
приладів
.
.
спостереження, елеменпв парку та місць
зберігання техніки до сезонних умов
експл_уатацн.

Діяльність
Тема 7: Забезпечення технікою і майном.
служб
Заняття 1: Номенклатура матеріальних
інженерного та
засобів та їх закріплення за структурними
.
.
технічного
шдроздшами.
забезпечення
Відео
Стан та перспективи розвитку інженерно
конференція технічного забезпечення Державної
прикордонної служби України, основні
завдання щодо її розвитку у 2022 році

Фортифікація,
маскування та
захист ВІД
високоточної
зброї

Організація
автомобільни
х перевезень в

оодк

Тема 4: Особливості організації та
планування робіт по фортифікаційному
облаштуванню та маскуванню охорони
кордону.
Заняття 1: Робота начальника підрозділу
охорони кордону по фортифікаційному
облаштуванню та маскуванню охорони
кордону.
Тема 5: Виконання автомобільних
перевезень.
Заняття 1: Порядок використання
автомобільних транспортних засобів при
виконанні пер_евезень.

І

політики Департаменту матеріального та
технічного забезпечення АДПСУ

полковник Віктор СУЛИМА
Начальник
відділу
озброєння
та
інженерного-технічного
забезпечення
НАДПСУ.

полковник Віктор СУЛИМА
Начальник
відділу
озброєння
та
інженерного-технічного
забезпечення
НАДПСУ.

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Освітні, педагогічні науки» ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

1.
Освітні
наукою
проекти

Тема 1. Концептуальні основи управління
проектами
Заняття 1. Основи управління проектами

полковник Олег ФІГУРА
начальник

управшння
професійної
ПІДГОТОВКИ
Департаменту
персоналу
Адміністрації
Державної
прикордонної
служби України

06-15.09

полковник Олег ФІГУРА

2.
Освітні
наукою
проекти
3.
Основи
наукової
комунікацп
4.

Основи
наукової
комунікації

5.

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Період
залучення
стейкхолдера

Організація
наукової
.
.
діяльності В
галузі

Тема 5. Проектний освітній менеджмент.
Заняття 1. Проектне управління в освіті

Тема 2. Науковий текст. Заняття 1. науковий
стиль мовлення і науковий текст

Тема 6. Міжнародні зв'язки та наукові
заходи.
Заняття 1. Наукові заходи в системі
наукової комунікації
Тема 5. Основні вимоги до підготовки та
захисту дисертацій.
Заняття 1. Основні вимоги до оформлення
дисертацій

05-09.10

18-22.10

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID19

18-22.10

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

полковник Дмитро КОЦЕРУБА
начальник Головного центру ПІДГОТОВКИ
особового складу Державної прикордонної
служби України імені генерал-майора Ігоря
Момота

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID19
в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID19

начальник

професійної
управшння
ПІДГОТОВКИ
Департаменту
персоналу
Адміністрації
Державної
прикордонної
служби України

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

полковник Дмитро КОЦЕРУБА
начальник Головного центру ПІДГОТОВКИ
особового складу Державної прикордонної
служби України імені генерал-майора Ігоря
Момота

Олена ФЕДОРЕНКО
завідувач кафедри педагогіки та психології
Харківського нацюнапьного університету
.
.
.
внутрццніх справ, доктор педагопчних наук,
професор

15-19.11

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Право» першого (бакалаврський) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п
1.

2.

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

Тема 21. Не договірні зобов'язання.
Заняття 1. Загальна характеристика не
договірних зобов'язань.
Заняття 3. Характеристика окремих видів не
договірних зобов'язань.
Тема 3.
Форма учасп
адвоката у
кримінальному,
цившьному,
господарському
судочинстві
та
. .
.
адмццстративному процесі,

Світлана ГРИНЬКО
Завідувач кафедри ЦИВІЛЬНОГО права та
процесу
Хмельницького університету
управшння та права, професор доктор
юридичних наук
Наталя ВАГІНА
Голова Ради адвокатів Хмельницької області,
заслужений юрист України

ДИСЦИПЛІНИ

Цивільне
право
«Особлива
частина»
Адвокатура та
нотаріат
України

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

01-28.12
в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19
14.09-31.10

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Право» другого (магістерський) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п
1.

2.

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Актуальні
проблеми
кримінальног
о права та
процесу
Актуальні
проблеми
кримінальног
о права та
процесу

Період
залучення
стейкхолдера

Тема 4. Актуальні проблеми Особливої
Андрій МІСІНКЕВИЧ
частини кримінального права.
Суддя Хмельницького міськрайонного суду
Заняття 1. Проблеми кваліфікації злочинів у Хмельницької області
сфері економіки.

01-28.12

Тема З. Актуальні проблеми Загальної Олег ОМЕЛЬЧУК
частини кримінального права України в ректор Хмельницького університету
заходів
кримінально-правового управшння та права, доктор юридичних
частиш
впливу.
наук, професор, заслужений юрист України
Заняття 1. Вчення про заходи кримінальноправого впливу

01-30.11

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Право» третього (освітньо-науковий) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п
1.

2.

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Теоретико
правою
засади
забезпечення
охорони
державного
кордону

Теоретико
правою
засади
забезпечення

Тема 1. Нормативно-правові засади
забезпечення охорони державного кордону.
Заняття 1. Нормативно-правові аспекти
забезпечення охорони державного кордону.
Заняття 2. Нормативно-правові основи
забезпечення охорони державного кордону.
Тема 5. Правомірна поведінка як головна
умова забезпечення законності,
утвердження правопорядку та військової
дисципліни у сфері охорони та захисту
державного кордону України.
Заняття 1. Поняття, зміст, загальні та
специфічні ознаки правомірної поведінки
суб'єктів охорони державного кордону
України.
Заняття 2. Склад та класифікація
правомірної поведінки суб'єктів охорони
державного кордону України.
Заняття 3. Правомірна поведінка суб'єктів
охорони державного кордону України:
поняття, зміст, специфічні ознаки та видова
характеристика.
Тема 4. Правовий та соціальний захист
військовослужбовців ДПСУ.
Заняття
1.
Нормативно-правова
.2_егламентащя питань
п.2_авового та

полковник Анатолій ПРИТУЛА

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

14.09-01.11

в залежності ВІД
ситуацп щодо
пандемії COVID-19

О 1.10-01.11

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

Начальник другого відділу Управління
організації
оперативно-розшукової
діяльності
Департаменту
оперативнорозшукової діяльності АДПСУ

Юлія ЦИГАНЮК
Завідувач кафедри права та правоохоронної
діяльності
Хмельницького
інституту
Міжрегіональної
академії
управління

№
з/п

Назва
навчальної

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

охорони
державного
кордону

З.

Номер та назва теми заняття

Теоретико
правою
засади
забезпечення
охорони
державного
кордону

сошального захисту військовослужбовців
Державної прикордонної служби України та
членів їх сімей.
Заняття 2. Нормативно-правове регулювання
питань надання пільг військовослужбовцям,
учасникам АТО та членам їх сімей.
Заняття З. Соціальний і правовий захист
військовослужбовців ДПСУ та членів їх
сімей: нормативно-правове регулювання,
основні положення та їх характеристика.
Тема 6. Протиправна поведінка персоналу у
сфері охорони та захисту державного
кордону, її особливості, класифікація та
проблеми превенції
Заняття 1. Поняття, сутність, загальні та
специфічні ознаки протиправної поведінки
суб'єктів охорони державного кордону
України.
Заняття 2. Склад протиправної поведшки
суб'єктів охорони державного кордону
України.
Заняття З. Протиправна поведінка суб'єктів
охорони державного кордону України:
поняття, зміст, специфічні ознаки та
класифікація.
Тема
7.
Юридична
відповідальність
військовослужбовців у сфері охорони та
захисту державного кордону України:
поняття,
становлення,
різновиди
та
специфічні риси.
Заняття 1. Поняття, становлення, специфічні
.
..
риси, шдстави та принципи юридичноі
відповідальності військовослужбовців сфери

І персоналом,

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

14.09-29.12

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

адвокат, доктор юридичних

наук, доцент

полковник Юрій КУРИЛЮК
Начальник управління адміністративної
юрисдикції
Департаменту
охорони
державного кордону АДПСУ

№

з/п

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ДИСЦИПЛІНИ

охорони та захисту державного кордону
України.
Функції
Заняття
2.
юридичної
відповідальності й особливості їх прояву у
сфері охорони та захисту державного
кордону України.
.
.
.
Заняття 3. Юридична відповідальність
військовослужбовців сфери охорони та
захисту державного кордону України:
поняття, специфічні риси, функції та
особливості їх прояву.

ПІБ та посада стейкхолдера

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Правоохоронна діяльність» І (бакалаврського) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№
з/п
1.

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Тема З. Юридична відповідальність в
системі запобігання корупції.
Антикорупційна
Заняття 1. Юридична відповідальність:
ДІЯЛЬНІСТЬ
.
.
сутність, види, шдстави.

2.
Кримінологія

З.
Кримінальний
процес

Тема 5. Тероризм: кримінологічна
характеристика
Заняття 1. Тероризм як соціальне явище,
.
.
кримгнолопчна характеристика.
Тема 7. Загальні положення досудового
розсшдування
Заняття І .Основні положення досудового
розсшдування.

Період
залучення
стейкхолдера

підполковник Ігор ПАНЧУК
Заступник начальника штабу - начальник
відділу управління службою 26 прикордонного
загону

19.10-16.11

майор Світлана ТВЕРДОХЛІБ
Начальник інформаційно-аналітичного сектору
Головного вщдшу внутрішньої та власної
безпеки «Південь»

19.10-16.11

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

Юлія ЦИГАНЮК
Адвокат, провідний юрисконсульт сектору
.
.
юридичного
забезпечення
діяльності
Хмельницького НДЕКЦ МВС України, доктор
юридичних наук, доцент

01.10-16.10

в залежності від
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Правоохоронна діяльність» П (магістерського) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
№

з/п

1.

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Організаційно Тема 7. Загальні положення теорії щодо
правою засади видів, форм та методів ОРД ОП ДПСУ.
оперативно Заняття 1. Види ОРД та її форми.
розшукової
.

.

Період
залучення
стейкхолдера

полковник Юрій КОВАЛЬЧУК
начальник
управління
боротьби
з
транскордонною злочинністю департаменту
Оперативно-розшукової діяльності АДПСУ

10-25.11

ДІЯЛЬНОСТІ

2.

Тема
12.
Кваліфікація
кримінальних
правопорушень,
що
посягають
на
недоторканшсть державного кордону.
Проблеми
Заняття 1. Посягання на недоторканність
кваліфікації
державного кордону як вид кримІнальних
кримінальних
правопорушень у сфері охорони державної
правопорушень
таємниці,
недоторканність
державних
кордонів,
забезпечення
призову
та
мобілізації.

Форма участі
(контактно
/дистанційно)
в залежності ВІД
ситуацп щодо
пандемії COVID19

І полковник Юрій КУРИЛЮК
Начальник управління адміністративноі
юрисдикції
Департаменту
охорони
державного кордону АДПСУ

15-25.11

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Психологія» І (бакалаврського) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року
Назва
навчальної

№
з/п

. . таj Тема 4. Вікова психогігієна.
. .
психоппєна
Заняття 1. Психогігієна дитинства,
психопро
філактика

З.

Період
залучення
стейкхолдера

Мар'яна ЛЮБЕЦЬКА
Представник Хмельницького міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та

05-20.10

ДИСЦИПЛІНИ

1.

2.

ПІБ та посада стейкхолдера

Номер та назва теми заняття

І

І

Психологічне
забезпечення в
Державній
прикордонній
службі
України
Психологічне
забезпечення в
Державній
прикордонній
службі
України

.

.

.

тпдлтгкового та юнацького юку.

МОЛОДІ

Тема 6. Робота з персоналом ДПСУ в
сучасних умовах.
Заняття 2. Сутність, закономірності та
принципи роботи з персоналом.

Тема
1 О.
Психологічне
забезпечення І полковник Олег ФІГУРА
правопорядку та дисципліни.
Начальник
управління
Заняття 1. Організація роботи з персоналом з ПІДГОТОВКИ
Департаменту
питань
змщнення
правопорядку
та АДПСУ

Психологія
лідерства

професійної
персоналу

Тема
1.
Лідерство
як
психологічний феномен
Заняття З. Основні поняття
шдерства.

соціальнопсихології

полковник Михайло ЛИТВИНЧУК
Начальник
відділу
морально
психологічного забезпечення оперативно
службової (бойової) діяльності, військової
дисципліни
Управління
соціально
гуманітарного забезпечення Департаменту
персоналу АДПСУ

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

15-30.11

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

06-20.12

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

06-24.09

в залежносп ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ДИСЦИПЛІНИ.

4.

І

полковник Олег ПРИМАЧЕНКО
Начальник
управління
соціально
гуманітарного забезпечення Департаменту
персоналу АДПСУ

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

№
з/п

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Період
залучення
стейкхолдера

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

05-20.10

в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

08-27.11

в залежносп від
ситуацц щодо
пандемії COVID-19

полковник Михайло ЛИТВИНЧУК

5.
Психологія
щдерства

Тема З. Формування компетенцій лідера
Заняття З. Функції лідера в команді.

Начальник
вщдшу
моральнопсихологічного забезпечення оперативнослужбової (бойової) діяльності, військової
СОЦШЛЬНОДИСЦИПШНИ
Управління
гуманітарного забезпечення Департаменту
персоналу АДПСУ

полковник Михайло ЛИТВИНЧУК

6.
Психологія
лідерства

Тема 6. Формування лідерських якостей
Заняття 1. Психологічні засади ефективної
комунікації лідера

Начальник
вщдшу
моральнопсихологічного забезпечення оперативнослужбової (бойової) діяльності, військової
ДИСЦИПЛІНИ
Управління
соціальногуманітарного забезпечення Департаменту
персоналу АДПСУ

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Філологія» І (бакалаврського) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року

№
з/п
1.

2.

Назва
навчальної

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

ДИСЦИПЛІНИ

Військовий
переклад

Теорія та
практика
письмового
та усного
перекладу

Начальник

Тема 1. Організація збройних сил США.
Заняття 8. Військова форма одягу та знаки
розрізняння.

Тема 3. Лексико-семантичні модифікації при
переклад~
Заняття 2. Калькування.

полковник Максим САМУСЕВИЧ

Період
залучення
стейкхолдера
5.10-20.10

Начальник відділу з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Управління
міжнародного
співробітництва
та
європейської
інтеграції
Департаменту
організацц
роботи,
планування
та
контролю АДПСУ

Едуард СУСЛІН
директор Бюро перекладів «Адмірал»

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

в залежносп ВІД
ситуацц щодо
пандемії COVID-19

10.11-20.11
в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Філологія» П (магістерського) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року

№

Назва навчальної

з/п

ДИСЦИПЛІНИ

1.

Техніка усного
ПОСЛІДОВНОГО та
синхронного
перекладу

Номер та назва теми заняття
Тема 4. Особливості перекладу
юридичного дискурсу.
Заняття 2. Особливості перекладу
багатокомпонентних термінів

ПІБ та посада стейкхолдера
Едуард СУСЛІН
директор Бюро перекладів «Адмірал»

Період
залучення
стейкхолдера
10.11-20.11

Форма участі
(контактно
/дистанційно)
в залежносп вщ
ситуації щодо
пандемії COVID-19

ГРАФІК

проведення занять представниками замовника зі здобувачами вищої освіти,
які навчаються за ОПП «Телекомунікації та радіотехніка» І (бакалаврського) рівня вищої освіти
у І семестрі 2021-2022 навчального року

№

Назва навчальної

з/п

ДИСЦИПЛІНИ

1.

Номер та назва теми заняття

ПІБ та посада стейкхолдера

полковник Едуард КОЗІЙ

Лекція "Вступ до фаху"

начальник відділу зв'язку та інформаційних
систем - начальник зв'язку НАДПСУ
2.
Інтелектуальні
системи обробки
даних.
З.

4.

5.

6.

Моделювання та
керування ТК
мережами.
Комутація та
системи
абонентського
доступу
Системи
мобільного зв'язку

Тема 4. Подання й обробка знань у системах
штучного інтелекту та підтримки прийняття
рішень.
Заняття 2. Моделі подання та методи обробки
знань.
Круглий СТІЛ "Обговорення технічного
завдання
та
плану
виконання
НДР
"Упровадження стандартів НАТО в системі
організацц
зв'язку
органів
охорони
державного кордону"
Тема 2: Функціонування базових служб
серверних операційних систем.
Заняття 1: Служби серверних операційних
систем.
Тема 4. Теоретичні основи ІР телефонії.
Заняття 1. Основи технології ІР-телефонії.

Тема З: Технології четвертого
систем мобільного зв'язку.
Заняття 1: Технологія LТЕ.

ПОКОЛІННЯ

підполковник
Вадим КАЛІНІЧЕНКО
заступник начальника відділу зв'язку та
інформаційних систем НАДПСУ

Період
залучення
стейкхолдера
01.09.2021

Форма участі
(контактно
/дистанційно)

Контактно

Вересень
2021

в залежносп ВІД
ситуацц щодо
пандемії
COVID-19

Вересень
2021

дистанційно

Жовтень
2021

в залежності ВІД
ситуації щодо
пандемії
COVID-19

Жовтень
2021 р.

дистанційно

Листопад
2021 р.,

дистанційно

полковник Микола ЛУЩИК
Начальник
управління
зв'язку
та
інформаційних систем - начальник зв'язку
Департаменту охорони державного кордону
АДПСУ

підполковник
Вадим КАЛІНІЧЕНКО
заступник начальника відділу зв'язку та
інформаційних систем НАДПСУ

полковник Андрій ПАРАСОЧКА
Заступник начальника управління зв'язку та
інформаційних систем - начальник відділу
захисту інформації Департаменту охорони
державного кордону АДПСУ

полковник Андрій ПІВЕНЬ
Заступник
начальника
ВІДДІЛУ
інформатизації Управління зв'язку та

н
t1

Тс\1,..1 Ч. Прпнципи багпгоьлшального зв'язку,

t. Основні метоли ущільнсння капалів

інформатизації
та

інформаційних

охоропп державноп

Листопал
----1 р.

біпьного
1: Транкінгові мобільно

Грудень

в'язку

2021 р.

"Стан та
МП
зв"язкч

та

нп державного
10.

ЩПR

РОК

Грудень
2021 р.

дистанпшв

