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1. Мета проведения комплексного екзамену

Комплексний екзамен з «Оперативно-службовоi дiяльностi та управлiння
дiями органiв охорони державного кордону Державно'( прикордонног служби
Украiни» проводиться на пiдставi вимоr Положения про орrанiзацiю
освiтньоrо процесу в Нацiональнiй академii Державно'[ прикордонноi служби
Украiни iменi Богдана Хмельницькоrо (далi Нацiональна академiя), яке
затверджено наказом ректора академii вiд 26.12.18 року № 316 та Положения
про порядок створения та орrанiзацiю роботи екзаменацiйноi кoмicii в
Нацiональна академiя, затвердженоrо наказом ректора академii вiд 23 rрудня
2019 року № 421, навчальних планiв та начальних проrрам.
Метою перевiрки рiвня засвоення слухачами факультету пiдrотовки
керiвних кадрiв нормативних документiв, що реrламентують оперативно
службову дiяльнiсть Державноi прикордонноi служби, теоретичних знань i
практичних навичок в обсязi навчальних рабочих проrрам навчальних
дисциплiн щодо opraнiзaцii оперативно-службовоi дiяльностi на дiлянцi
репонального управлiння, органу охорони державного кордону, здiйснення
керiвництва нею у рiзних умовах обстановки, питань щодо застосувания
заrальновiйськових пiдроздiлiв, частив та з'еднань у припиненнi (локалiзацii)
прикордонного збройного конфлiкту та здiйснення ix взасмодй з органами
охорони державного кордону Державноi прикордонноi служби Украiни, а
також оцiнити:
а) знания:

вимоr законiв Украiни: «Про державний кордон Украши», «Про
Державну прикордонну службу Украши», «Про прикордонний контроль»,
«Про оперативно-розшукову шяльнють», пiдзаконних актiв: «Про рiшення
Ради нацiональноi безпеки i оборони Украiни вiд 25.03.2021 року «Про
Стратеriю военног безпеки Укратни», постанов Кабiнету Мiнiстрiв Украiни: №
1147 «Про прикордонний режим», № 1199 «Про контрольованi прикордоннi
райони», наказiв мiнiстерства внутрiшнiх справ Украiни, Голови Державноi
прикордонноi служби Украiни, основних положень теорй охорони кордону i
напрямiв розвитку оперативного мистецтва i тактики Державно'[ прикордонноi
служби Украiни, основних вимоr Положения про орган охорони держаного
кордону Державноi прикордонноi служби затвердженоrо наказом
Мiнiстерства внутрiшнiх справ вiд 30.11.2018 року № 971;
органiзацiйноi структури органу охорони державного кордону Державно'[
прикордонноi служби Украiни, його оперативно-службового призначення;
можливостей рiзнорiдних сил i засобiв охорони державного кордону та
порядку ix застосування (в частинi, що сгосуеться вiдкритоi iнформацii);
змiсту й методики роботи посадових осiб i орrанiв управлiния органу
охорони державного кордону щодо opraнiзaцii оперативно-службовоi
дiяльностi на дiлянцi вiдповiдальностi у повсякденних умовах i в разi
ускладнення обстановки, opraнiзaцii й методики роботи щодо керiвництва
пiдпорядкованими пiдроздiлами в процесi охорони державного кордону в
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повсякденних умовах та в разi ускпаднення обстановки (в частинi, що
стосуеться вiдкритоi iнформацii);
основ тeopii управлiния i науковоi органiзацii управлiнськоi дiяльностi,
завданъ, структури, форм i методiв роботи начальника штабу та органiв
управлiния з питань органiзацii оперативно-службовоi дiяльностi, органiзацii
пiдготовки персоналу в органах охорони державного кордону та обов'язкiв
посадових осiб щодо керiвництва пiдготовкою персоналу;
порядку органiзацн спiвпрацi та обмiну iнформацiею з iншими
правоохоронними структурами Украiни та сумiжних держав;
теоретичних основ, у тому числi теоретико-правових аспектiв,
забезпечення Нацiональноi безпеки Украiни в прикордоннiй сферi;
сутностi основних принципiв охорони державного кордону в сучасних
умовах;
змiсту, складових та основ прикордонноi безпеки, як невiд'емноi
складовоi системи нацiональноi безпеки Украiни;
основних напрямiв удосконалення прикордонноi безпеки Украгни;
теоретичних основ сучасного загальновiйськового бою, тенденцiй його
розвитку у сучасних умовах, закономiрностей i принципiв його ведения.

В перший день складаегься теоретична частина комплексного екзамену,
а в другий день - його практична частина.
Теоретична частина проводиться по бiлетах, якi вiдпрацьовуються в
обсязi навчальнот програми в кiлъкостi одного варiанту на кожну навчальну
групу випускникiв. Кiлъкiсть екзаменацiйних бiлетiв повинна перевищувати
на 15-20% чиселънiсть групи слухачiв, що пiдлягають екзаменуванню. У
кожний бiлет комплексного екзамену вкпючаетъся по чотири питания, якi
охоплюють основний змiст робочих програм навчальних дисциплiн.
Питания бiлету розкривають змiст наступних дисциплiн:
перше питания - з дисциплiни: «Оперативно-службова дiялънiсть
Державног прикордонноi служби Украiни»;
друге питания - однiеi" iз дисцнплiн: «Дiялънiсть штабiв Державноi"
прикордонног служби Украши» або «Управшння повсякденною дiялънiстю»;
трете питания - з дисциплiни: «Тактика та оперативне мистецтво
Збройних Сил Укратни»,
Практична частина включае тактичну летючку, пiд час яког слухачi
приймають рппення на проведения спецiальних заходiв щодо пошуку
правопорушникiв (лiквiдацii" диверсiйно - розвiдувальних груп противника) на
дiлянцi органу охорони державного кордону, доповiдають та обгрунтовують
рппення. Кожнiй навчальнiй групi визначаеться 4 варiанти тактичноi летючки.

б) умiння:

вiдпрацъовувати та оформляти оперативно-службовi документи щодо
органiзацii оперативно-службовоi" дiяльностi у вiдповiдностi до вимог
керiвних документiв;
чiтко ставити завдання пiдпорядкованим пiдроздiлам, органiзовувати
взаемодiю, всебiчне забезпечення оперативно-службових дiй i управлiния
пiдпорядкованими пiдроздiлами;
проводити груповi вправи, тактичнi летючки, управлiнськi тренiнги дiловi
iгри та тактичнi навчання;
органiзовувати взаемодiю та здiйснювати координацiю дiяльностi
суб'ектiв iнтегрованого управлiння кордонами в iнтересах забезпечення
прикордонног безпеки Украi"ни, застосовувати вiдповiдний методичний
апарат;
застосовувати закони та iншi нормативно-правовi акти з питань, що
регламентують дiяльнiсть правоохоронного вiдомства;
застосовувати впчизняний та зарубiжний досвiд в сферi забезпечення
прикордонноi безпеки держави.
П. Форма перевiркн знань та навичок слухачiв
на основi дистанцiйноi форми навчання

Комплексний екзамен з «Операгивно-службовог дiяльностi та управлiння
дiями органiв охорони державного кордону Державноi прикордонног служби
Украiни» складаеться з практичноi та теоретичног частини i проводиться
протягом двох днiв.

Ш. Порядок проведения комплексного екзамену

До складання комплексного екзамену допускаються слухачi, якi виконали
всi вимоги навчального плану та робочих програм навчальних дисциплiн i
успiшно склали всi екзамени та залiки.
Попередне ознайомпення слухачiв зi змiстом екзаменацiйних бiлетiв, а
також тактичними завданнями i ввiдними для тактично'[ летючки суворо
забороняеться.
Перед початком скпадання теоретичног частини екзамену о 08.50
начальник курсу представляе навчальну групу в повному складi головi
пiдкомiсii". Голова пiдкомiсii доводить до слухачiв порядок проведения
комплексного екзамену в цiлому, доводить порядок проведения теоретичног
частини екзамену, пiсля чого навчальну групу дiлить на двi пiдгрупи i
запрошуе слухачiв до визначених класiв для складання комплексного
екзамену. В аудиторii може одночасно знаходитись не бiлъше п'яти осiб, якi
складають екзамен. Слухач представляетъся головi пiдкомiсii", пiсля доповiдi
бере бiлет, називас його номер. Ознайомившись з питаниями бiлета, отримуе
чистi аркушi паперу, один з яких зареестрований у вiддiлi режиму i захисту
iнформацii академii (для запису вiдповiдей, що мiстять iнформацiю з грифом
обмеження доступу «таемно» чи «цiлком таемно»), iнший в навчальному
вiддiлi академii" для запису вiдповiдей, що не мiстять iнформацii з грифом
обмежения доступу.
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лухачевi при складаннi теоретичноi частини комплексного екзамену
доэволяеться брати один бiлет. Якщо слухач не може вiдповiсти на питания
бiлета, йому виставпяеться оцiнка «незадовшьно». Для складання
комплексного екзамену по бiлетах на одного слухача вiдводиться до однiеI
години. Для пiдготовки до вiдповiдi на бiлет слухачевi вiдводиться не бiльше
30 хвилин, а вiдповiдь не повинна тривати бiльше 30 хвилин. Готуючись до
вiдповiдi на питания, слухач скпадае план чи конспект вiдповiдi та за
необхiднiстю виконуе на класнiй дошцi кресления, схеми, розрахунки тощо.
При пiдготовцi до вiдповiдi слухачам дозволяеться користуватися
матерiалами довiдкового характеру, перелiк яких затверджений головою
екзаменацiйноi кoмicii. Якщо слухач вже готовий вiдповiдати чи закiнчився
вiдведений для пiдготовки час, вiн з дозволу голови пiдкомiсii" або за його
викликом, вiдповiдае на поставленi в бiлетi питания, якi не мiстять iнформацii
з обмеженим доступом. Якщо ж в бiлетi е питания, що мiстять iнформацiю з
грифом обмеження доступу «таемно» чи «шлком таемно», слухач надае для
перевiрки головi пiдкомiсii вiдповiдь в письмовому виглядi на аркушi паперу,
який зареестрований у вiддiлi режиму i захисту [нформацй,
Закiнчивши вiдповiдi на питания по бiлету, слухач доповщас про це
головi пiдкомiсii. Члени пiдкомiсii в процесi вiдповiдi слухача роблять
короткi записи, виставляють оцiнки за кожне питания i загальну оцiнку за
вiдповiдь по бiлету.
Пiсля вiдповiдi на питания бiлету i додатковi запитания слухач здае
аркушi виданого йому паперу й бiлет секретаревi пiдкомiсii, витирае свог
записи з класноi дошки i з дозволу голови пiдкомiсii залишае клас.
Слухачi, що використовують на комплексному екзаменi пiд час
пiдготовки до вiдповiдi недозволенi матерiали й записи, мобiльнi телефони та
порушують встановленi правила складания комплексного екзамену, несуть
вiдповiдальнiсть у дисциплiнарному порядку. За рiшениям голови пiдкомiсii
вони можуть складати екзамен без бiлета, вiдповiдаючи на запитання членiв
пiдкомiсii" в обсязi навчальних робочих програм без пiдготовки до вiдповiдi.
Теоретична частина комплексного екзамену повинна бути закiнчена до
13.30.
Слухачi, якi за теоретичну частину отримали оцiнку «незадовшьно» - до
складания практичног частини комплексного екзамену не допускаються.
Пiсля складання теоретичноi частини комплексного екзамену о 14.30
слухачi розмiщуються в аудиторй, яка забезпечуе зручнiсть iндивiдуальноi"
роботи та за вказiвкою голови пiдкомiсii iм видаються топографiчнi карти i
тактичне завдания для вивчення обстановки i нанесения iY на карту. Даний
етап практичноi частини вшпрацьовуеться протягом 3 (трьох) годин пiд
керiвництвом одного з членiв пiдкомiсii.
В день складания практичноi частини комплексного екзамену начальник
курсу о 08.50 представляе навчальну групу в повному складi головi пiдкомiсii.
Голова пiдкомiсii нагадуе слухачам порядок проведения практичноi частини
екзамену. Пiсля цього навчальна група дiлиться на двi пiдгрупи, i з дозволу
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голови пiдкомiсii займае робочi мiсця у визначених класах. За його вказiвкою
секретар пiдкомiсii роздае слухачам чистi аркушi паперу зареестрован] у
вiддiлi режиму i захисту iнформацii академii, топографiчнi карти з вихiдною
обстановкою, тактичне завдания та ввiднi за варiантами, вказаними головою
екзаменацiйноi кoмicii.
Пiд час роботи слухачiв на тактичнiй летючцi за рiшенням голови
пiдкомiсii в класi може знаходитися один iз членiв пiдкомiсii.
В ходi вiдпрацювання завдания тактично'( летючки слухачi мають право
користуватись наочними посiбниками та лiтературою, що дозволен! для
використання на практичнiй частинi комплексного екзамену головою
екзаменацiйноi кoмicii.
Вiдпрацювания завдання тактично'[ летючки складаеться з двох етапiв.
Пiд час роботи на першому етапi слухачi на посадi начальника органу
охорони державного кордону протягом чотирьох академiчних годин з 09.00 до
11.55 приймають рiшения на проведения спецiальних заходiв щодо пошуку
правопорушникiв (лiквiдацii диверсiйно - розвiдувальних груп противника) та
оформлюють як оперативно-службовий документ.
Документи, що вiдпрацьовуються на практичнiй частинi комплексного
екзамену, повиннi виконуватись слухачами з дотриманиям вимог штабноi
культури використовуючи умовнi знаки та скорочення, якi у збройних силах
краiн - членiв НАТО.
Член пiдкомiсii спостерпае за роботою слухачiв i у встановлений
головою пiдкомiсii час секретар збирае документи, якi розроблялись
слухачами, для перевiрки.
Пiд час роботи на другому етапi, протягом двох академiчних годин з
11.55 до 13.30, слухачi доповiдають та обrрунтовують членам екзаменацiйноi
кoмicii прийияте рiшения.
Слухачi, якi виконали роботу, здають всi матерiали секретарю пiдкомiсii" i
з дозволу залишають аудиторiю. На кожнiй роботi секретарем пiдкомiсii
проставляеться час i-i повернения та час закiнчения доповiдi. Пiсля закiнчения
встановленого термiну, який визначений для складания практично'[ частини
екзамену, всi роботи здаються головi пiдкомiсii.
Роботи слухачiв перевiряються членами пiдкомiсii в день складания
практичноi частини екзамену з 14.30 протягом трьох годин. Перевiряються
результати вирiшения тактично'[ летючки згiдно з критерiями, що зазначенi у
цiй програмi. На комплексному екзаменi крiм членiв пiдкомiсii та осiб, якi
складають екзамен, можуть знаходитись голова екзаменацiйноi кoмicii та його
заступники, ректор та його заступники.
IV. Ошнка знань слухачiв
Результат складання комплексного екзамену визначаеться за
чотирьохбальною шкалою - оцiнками «вiдмiнно», «добре», «задовшьно»,
«незадовшьно», У процесi виставления оцiнок береться до уваги рiвень
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науково-теоретичноi пiдготовки слухача, вмiння творчо застосовувати
теоретичнi знания при вiдпрацюваннi практичних питань, чiткiсть
послiдовнiсть викпадення матерiалу, вмiния слухача тактовно вiдстоювати
свою думку.

«добре» або «задовшьно», якщо в окремих оцiнках не бiльше однiеi
оцiнки «задовшьно» або «незадовшьно».
«незадовiльно», якщо в окремих оцiнках бiльше однiеi оцiнки
«незадовшьно».

За теоретичну частину екзамену слухачевi виетавляеться оцiнка:
«вiдмiнно», якщо слухач твердо знае положения Законiв Украiни з

прикордонних питань, вимоги вiдомчих керiвних документiв щодо органiзацii
оперативно-службовоi дiяльностi органiв (пiдроздiлiв) охорони державного
кордону, глибоко розкривае та обгрунтовус ix змiст, гпдтверджус
оперативними розрахунками, схемами, прикладами з досвiду оперативно
службовоi дiяльностi органiв охорони державного кордону, твердо энае i"x
органiзацiю i оперативно-службовi можливостi, глибоко знае порядок i змiст
роботи начальника органу охорони державного кордону з органiзацii
оперативно-службовоi дiяльностi, грамотно i логiчно доповщас матерiал,
швидко й упевнено вщповщас на додатковi запитания;
«добре», якщо слухач твердо знае нормативнi положения, вмте правильно
розкрити i обгрунтувати ix змiст, знае органiзацiю, озброення i можливостi
органiв охорони державного кордону Державноi прикордонноi служби
Украiни, тактику дiй правопорушникiв, порядок i змiст роботи начальника
органу охорони державного кордону з органiзацii оперативно-службових дiй,
доповщае грамотно й логiчно, але не досить впевнено, в обгрунтуваннях
недостатньо використовус оперативнi розрахунки i приклади з досвiду
оперативно-службовоi дiяльностi органiв охорони державного кордону, на
додатковi запитання вщповщас впевнено;
«задовшьно», якщо слухач знае статутнi положения, розкривае i"x змiст,
але мае певнi труднощi в ix обгрунтуваннт, энае порядок i змiст роботи
начальника органу охорони державного кордону з органiзацii оперативно
службовоi дiяльностi, разом з тим не досить глибоко Тх розкривае, знае
орrанiзацiю, озброення, оперативно-службовi можливостi орrанiв охорони
державного кордону Державноi прикордонноi служби Украiни, тактику дiй
правопорушникiв, вiдповiдае не досить впевнено на додатковi запитания;
«незадовшьво», якщо слухач слабо знае статутнi положения i
неспроможний ix обгрунтувати, не знае opraнiзaцii, озброення i оперативно
службовi можливостi орrанiв охорони державного кордону Державноi
прикордонноi служби Украiни, тактику дiй правопорушникiв, порядок i змiст
роботи начальника органу охорони державного кордону з органтзацй
оперативно-службових дiй та ix ведения, матерiал викпадае невпевнено,
допускае грубi помилки, на додатковi запитання вiдповiдае не за змiстом.
За теоретичну частину комплексного екзамену оцiнка слухачевi
виставляеться пiсля обговорення членами пiдкомiсii результатiв вiдповiдей з
кожного питания бiлета.
При цьому виставляеться:
«вшмшво», якщо в окремих оцiнках не бiльше однiеi оцiнки «добре», а
iншi - «вiдмiнно»;

_.,.

Повнота вiдпрацювання завдання слухачем на практичнiй частинi
комплексного екзамену пiд час проведения тактичноi летючки оцiнюсrься за
чотирма параметрами. Кожному параметровi, в залежностi вiд його
важливостi, надано коефiцiент вагомостi:
1. Глибина оцiнкн обстановки:

а) визначения напряму ймовiрноrо руху правопорушникiв - коефппенг
вагомостi - 4;
б) врахування впливу мiсцевостi - коефппснт ваrомостi - 3;
в) перерозподiл сил та засобiв, що залучаються до спецiальних заходiв коефппент ваrомостi - 3;
2. Обrрунтування та структура пропозицiй начальника штабу:

а) доцiльнiсть складу елементiв службовоrо порядку - коефцпент
ваrомостi - 5;
б) доцiльнiсть розташування елементiв службовоrо порядку - коефщгент
вагомостi - 5;
в) розрахунки на маневр сил та засобiв - коефппент ваrомостi -5;
r) визначення правильностi вихiдноrо, вирiвнювального, кiнцевоrо
рубежiв для групи пошуку - коефппент ваrомостi -5.
3. Розробка розпорядження елементам службового порядку:

а) наявнiсть основних управляючих параметрiв (склад, завдания, мiсце
розгортання, маршрут висування, час rотовностi, старший) - коефпцент
ваrомостi - 6;
б) структура - коефппент вагомостi - 2;
в) дотримання правил оформления - коефшгент вагомостi - 2.
4. Ведения робочоi карги:

а) правильнiсть нанесения умовних тактичних знакiв - коефипент
ваrомостi - 3;
б) правильнiсть пiдписiв умовних тактичних знакiв - коефгшент
ваrомостi -3;
в) вiдповiднiсть розпорядження робочiй картi - коефппент ваrомостi - 4.
Загальна сума вагових коефiцiентiв - 50.
Для одержання балу за параметр оцiнка за параметр перемножусrься на
його коефщгент ваrомостi. Загальний бал е сумою балiв за всi параметри.
Оцiнка за параметр виставляетъся:

«О» - коли параметр вiдсутнiй або вiдпрацьований незадовiльно;
«I» - коли параметр вiдпрацьований не в повному обсязi;
«2» - коли параметр вiдпрацьований у повному обсязi.
Оцiнка за тактичну летючку виетавляеться за такими критерiями:
«вiдмiнно» - якщо слухач набрав 90 i бiльше балiв за умов вiдсутностi

нульових оцiнок за параметр;
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«добре» - якщо слухач набрав 80 i бiльше балiв за умов вiдсуrностi
нульових оцiнок;
«задовiльно» - якщо слухач набрав 70 i бiльше балiв;
«незадовiльно» - якщо слухач набрав менше 70
балiв або йому
виставленi нульовi оцiнки за трьома i бiльше параметрами.
Загальва оцiнка за комплексний екзамен з «Оперативно-службового
застосування та управлiния дiями орrанiв охорони державного кордону
Державноi прикордонноi служби Украгни» випускниковi визначаеться з двох
окремих оцiнок: за практичну й теоретичну частину екзамену.
Прiоритетною с оцiнка, що отримана за практичну частину екзамену.
При цьому виставлястъся.
«вiдмiнно», якщо обидвi оцiнки «вiдмiнно» або за практичну частину
«вiдмiнно», а за теоретичну «добре»;
«добре», якщо обидвi оцiнки «добре» або оцiнка за практичну частину
«вiдмiнно», а теоретичну «задовшьно», або за практичну частину «добре», а за
теоретичну «задовшьно»;
«задовшьно», якщо обидвi оцiнки «задовшьно», або за практичну
частину «задовшьно», а за теоретичну «добре»;
«незадовiльно», якщо одна з оцiнок «незадовшьно».
Загальна оцiнка за комплексний екзамен з «Оперативно-службового
застосування та управлiння дiями орrанiв охорони державного кордону
Державно'( прикордонноi служби Украгни» випускникам доводиться пiсля
затвердження протоколу головою екзаменацiйноi кoмicii.
Результат складання комплексного екзамену визначаегься на пiдставi
балу який визначаеться на основi середньоарифметичног оцiнки, з
середньоарифметичних оцiнок отриманих окремо по кожнiй частинi екзамену.
На пiдставi визначеного балу за допомоrою «Шкапи переведения нацiональноi
системи i системи ЕЖТС в 100-бальну систему за результатами складання
атестацй» визначаегься оцiнка за комплексний екзамен за нацiональною
шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою €КТС.
Результати складання екзамену виставляються в протокол, залiкову
книжку(незадовiльна оцiнка, отримана на екзаменi, виставляеться тiльки в
протокол) та оголошуеться випускникам пiсля складання екзамену у день
затвердження протоколу Головою екзаменацiйноi кoмicii.
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Питания та лiтература
для пiдготовки слухачiв до комплексного екзамену
кафедра прикордонног безпеки
«Оперативно-службова дiяльнiсть
Державно'i првкордонног служби Укратни»

l.
Розкрити змiст роботи начальника прикордонного загону по
прийняттю рiшення.
[2], [3], [8], [21], [23], [28]
2.
Розкрити особливостi роботи начальника прикордонного загону
пiд час opraнiзaцii спецiальних заходiв з пошуку правопорушникiв.
[2], [3] , [8] , [14]
3.
Розкрити основнi завдання реriональноrо управлiння ДПСУ.
[25]
4.
Поняття прикордонног безпеки. Основнi загрози прикордоннiй
безпецi.
[12], [15]
5.
Розкрити порядок в'iзду, тимчасового перебування, проживания,
пересування rромадян Украiни та iнших осiб у прикордоннiй смузi та
прикордонному контрольованому районi.
[13], [14], [22]
6.
Дати визначення прикордонного загону. Розкрити типову
орrанiзацiйну структуру до вiддiлу прикордонног служби.
[3], [23]
7.
Статус державного кордону. Ознаки статусу державного кордону.
[16]
8.
Пiдrотовка до оперативно-спужбовог дiяльностi в наступному
календарному роцi. Розкрити загальний алгоритм роботи управшння
прикордонного загону та основнi ключовi моменти пiд час П етапу з
пiдrотовки до оперативно-службовот дiяльностi.
[21 ], [25]
9.
Особлпвостi роботи начальника прикордонного загону по
прийняггю рппення в умовах загострення военно-полггичног обстановки.
[5], [7] , [8] , [20] , [28] , [31]
10.
Розкрити основнi способи вирппення територiальних спорiв.
[16]
ll.
Розкрити
типову
орrанiзацiйну
структуру
реriональноrо
управлiния Державноi прикордонног служби Украiни.
[25]
12.
Умови введения посиленоi охорони державного кордону на
дiлянцi органу (пiдроздiлу) охорони державного кордону.
[8], [24]
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13.
Умови проведения на дiлянцi органу (пiдроздiлу) охорони
державного кордону спецiалъних заходiв щодо пошуку правопорушникiв. У
чому попягае суть проведения спецiальних заходiв з пошуку
правопорушникiв.
[8], [24]
14.
Поняття iнтегрованого управлiння кордонами. Об'скт, предмет та
специфiчнi ознаки iнтегрованого управлiния кордонами.
[17], [18]
15.
Нацiональна безпека. Основнi загрози нацiональнiй безпецi
Украiни.
[7], [19] , [20]
16.
У яких випадках може бути введений надзвичайний стан?
[6], [25], [26]
17. Пiдготовка до оперативно-спужбовог дiяльностi в наступному
календарному роцi. Етапи пiдготовки до оперативно-службовог дiяльностi, ix
мета. Вихiднi данi для роботи на першому та другому етапах пiдготовки до
оперативно-службовоi дiяльностi.
[21]
18.
Кризовi ситуацii военного характеру. Класифiкацiя кризових
ситуацiй военного характеру.
[27], [28], [31]
19.
Особливостi охорони державного кордону органом (пiдроздiлом)
на морськiй дiлянцi. Що необхiдно врахувати пiд час охорони морськоi
дiлянки кордону? Що повинна забезпечувати система висвiтлення надводноi
обстановки?
[8], [24]
20.
Розкрити особливостi охорони державного кордону органом
(пiдроздiлом) у гiрсько-лiсистiй мiсцевостi. Що необхiдно врахувати пiд час
охорони державного кордону у гiрсько-лiсистiй мiсцевостi? Що додатково
передбачае начальник прикордонного загону, крiм звичайних питань, при
органiзацii охорони державного кордону в гiрсько-лiсистiй мiсцевостi?
[8], [24]

список
джерел, як] використовувалась для пщготовки питань

1.
Конституцiя Украiни: прийията на п'ятiй cecii Верховно, Ради
Украiни 28 червия 1996 року.
2.
Закон Украiни вiд 04 листопада 1996 року «Про державний кордон
Украiни».
3.
Закон Украiни вiд 03 квiтия 2003 року «Про Державну
прикордонну службу Украiни».
4.
Закон Украiни вiд 16 травия 1995 року «Про виключну (морську)
економiчну зону Украiни».
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5.
Закон Украiни вiд 06 грудня 1991 року «Про оборону Укршни».
6.
Закон Украiни вiд 16 березия 2000 року «Про правовий режим
надзвичайного стану».
7.
Закон Украiни вiд 21 червия 2018 року «Про нацiональну безпеку
Украiни».
8.
Статут Державно, прикордонноi служби Украiни з охорони
державного кордону Украiни (Частина 1. Прикордонний загiн).
9.
Указ Президента Украiни вiд 06 квiтия 2011 року N 383/2011
«Про затверджения Положения про Мiнiстерство внутрiшнiх справ Украiни».
10.
Указ Президента Украiни вiд 14 березия 2016 року №92/2016 «Про
Концепцiю розвитку сектору безпеки i оборони Укратни».
11.
Указ Президента Украiни вiд 25 березия 2021 року №121/2021
«Про Стратегiю военно'[ безпеки Украiни».
12.
Прикордонна безпека Украiни : навчальний посiбник / В.О.
Назаренко, В.М. Серватюк, О.М. Ставицький та iн. - Хмельницький :
НАДПСУ, 2018. -360 с.
13.
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 27 липня 1998 року
№1147 «Про прикордонний режим».
14.
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 03 серпия 1999 року №
1199 «Про контрольованi прикордоннi райони».
15.
Прикордонна безпека Украiни: становления, сучасний стан,
проблеми i перспективи : монографiя / О.М. Шинкарук, С.П. Мосов, В.А.
Кириленко та iн. - Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. - 188 с.
16.
Територiя i кордони у мiжнародному правi : Навчальний посiбник.
Ю. А. Дем'янюк, Д. А. Купрннко, О. В. Дiденко [та iн.]. - Хмельницький :
Видавництво НАДПСУ, 2014. - 232 с.
17.
Стратегiя iнтегрованого управлiння кордонами (схвалена
розпоряджениям КМУ вiд 24.07.2019 р. № 687-р)
-18.
Основи [нтегрованого управлiния кордонами : курс лекцiй / М. М.
Литвин. - Хмельницький : видавництво НАДПСУ, 201 1. 368 с.
19.
Стратегiя нашональног безпеки i оборони Украiни, затверджена
Указом Президента Украiни вiд 14.09.2020 року № 392/2020.
20.
Основи стратегй нацiональноi безпеки та оборони держави:
пiдруч. / [О. П. Дузь-Крятченко, Ю. В. Пунда, В. П. Грищенко та iн.] ; за заг.
ред. В. М. Телелима. - 3-е вид., перероб. i доп. - К.: НУОУ iм. Iвана
Черияховського, 2015. - 620 с.
21.
Наказ Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украiни вiд 26 квiтия 2018
року № 350 «Про порядок роботи органiв управлiння Державно'[ прикордонноi
служби Украiни
з пiдготовки до оперативно-службовоi дiяльностi в
наступному календарному роцi або iншому перiодi».
22. Наказ Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украiни вiд 07 вересия 2015
року № 1075 «Про затверджения додаткових тимчасових режимних обмежень
у контрольованих прикордонних районах».
23.
Наказ Адмiнiстрацii Державно, прикордонног служби Украши вiд
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26 грудня 2018 року № 971 «Про затвердження Положения про орган охорони
державного кордону Державноi прикордонног служби Украiни».
24. Наказ Адмiнiстрацii Державноi прикордонноi служби Украiни вiд 29
грудня 2009 року № 1040 «Про затверджения iнструкцii з opraнiзaцii
оперативно-службовоi дiяльностi вiддiлiв прикордонноi служби Державноi
прикордоннiй служби Украши».
25.
Реriоналъне управлiння Державно'[ прикордонноi служби Украiни.
Навчалъний посiбник. Хмелъницъкий-2015 рiк.
26.
Наказ Адмiнiстрацii Державноi прикордонног служби Украiни вiд
09 жовтия 2018 № 90 «Про затверджения Плану реаrування ДПСУ на
надзвичайнi ситуацй».
27.
Концепцiя розвитку сектору безпеки i оборони, затверджена
Указом Президента Украiни вiд 14.03.2016 року № 92/2016.
28. Робота органу управлiння, керiвництва пiдроздiлу охорони
державного кордону в повсякденних умовах та у разi ускладнения обстановки.
Навчальний посiбник. Хмельницъкий - 2009 рiк.
29.
Военний енциклопедичний словник. Киiв - 1986 рiк.
30.
Основи оперативного мистецтва. Пiдручник. Хмельницъкий - 2000
рiк.
31.
Практичнi рекомендацй планувания дiй орrанiв i пiдроздiлiв
охорони державного кордону при виникненнi кризових ситуацiй военного
характеру. Киiв - 2018 рiк.

6.
Методи роботи штабу прикордонноrо загону пiд час ускладнення
обстановки на державному кордонi. Розкрити ix змiст.
[2]
7.
Порядок та змiст роботи штабу прикордонного загону при
ускладненi обстановки.
[2]
8.
Розкрити змiст пропозицiй штабу прикордонного загону в рппення
начальника при ускладненi обстановки.
[2]
9.
Робота штабу прикордонного загону пiд час органвацй взаемодй,
Порядок та змiст розробки планово'( таблицi взаемодй.
[1 ], [2]
10.
Робота штабу прикордонного загону з opraнiзaцii планувания i
пiдrотовки до дiй при виникнения кризових ситуацiй военного характеру.
Розкрити змiст безпосередньоi пiдrотовки.
[6]
11.
Порядок розробки оперативних планiв дiй з припинения та
локалiзацii кризових ситуацiй военного характеру.
[6]
12.
Робота штабу прикордонного загону з пiдrотовки до спецiальних
заходiв щодо пошуку правопорушникiв. Розкрити змiст Плану спецiальних
заходiв щодо пошуку правопорушникiв.
[1 ], [8]
13.
Змiст роботи штабу прикордонного загону пiд час проведения
спецiальних заходiв щодо пошуку правопорушникiв.
[1]
14.
Розкрийте принципи, завдания та складов! оперативно'[ пiдrотовки
в Державнiй прикордоннiй службi Украiни.
[1)
15.
Розкрийте мету та завдання копекгивног пiдrотовки в системi
оперативно'( пiдrотовки органiв управлiния. Назвiть форми копективног
пiдrотовки.
[1 ], [3]
16.
Розкрийте заrальнi положения щодо iндивiдуальноi оперативноi
лiтучки. Розкрийте змiст пiдrотовки i вихiдних даних iндивiдуальноi
оперативноi лiтучки.
[1], [4)
17.
Розкрийте загальнi положения щодо opraнiзaцii та проведения
штабних тренувань та розкрийте ix види.
[3), [4], [5]
18.
Розкрийте заrальнi положения щодо opraнiзaцii та проведения
командно-штабного навчання. [3,4,5)
19.
Розкрийте порядок розробки тактичного завдання для проведения
штабного тренування

кафедра нацiональноi безпеки та управлiння
«Дiяльнiсть штабiв Державноi прнкордонноi служби Укратни»
«Управлiння повсякденною дiяльнiстю»
1.
Призначения, структура та основнi завдания штабу прикордонного
загону.
[1]
2.
Види оперативно-службових документiв, що опрацъовуються
штабом прикордонного загону. Розкрити вимоrи, якi висуваються до
оперативно-службових документiв.
[5]
3.
Порядок розробки та оформления графiчних оперативно
службових документiв штабом прикордонного загону. Етапи та змiст
пiдrотовки топографiчних карт до роботи.
[5]
4.
Послiдовнiсть роботи штабу прикордонноrо загону пiд час П
(основного) етапу пiдrотовки до оперативно-службовоi дiяльностi.
[3]
5.
Розкрити змiст пропозицiй штабу прикордонного загону на
здiйснения оперативно-службовоi дiялъностi у визначеному nepioдi

[1 ], [3]
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(3], [4], [5]
20.
Розкрийте поняття державноi таемниш. Назвiть форми допуску до
державноi таемниш та термiни дii допускiв до державноi таемниш,
[7], [8], [9]
21.
Розкрийте сутнiсть тактико-спецiальних навчань та мету ix
проведения.
(6]

9.
Наказ АДПСУ «Про органiзацiю оперативноi пiдготовки в ДПСУ
на поточний ргк»,

Лiтература:
1.
lнструкцiя зi служби штабiв органiв охорони державного кордону
Украiни (проект) : наказ Голови Державного комiтету у справах охорони
державного кордону Украiни вiд 06.08.2001 № 480. Хмельницький
Видавництво НАПВУ, 2001. 144 с..

10.
Наказ АДПСУ «Про пiдготовку особового складу Державноi
прикордонноi служби Украiни на поточний ртк».
11.
Методичнi рекомендацii з органiзацii колективноi пiдготовки
органiв управлiния Державноi прикордонноi служби Украiни вiд 03.11.2021.
12.
Бойова i оперативна пiдготовка Прикордонних вiйськ Украiни:
Пiдручник - Хмельницький: Видавництво Нацiональноi академii Державноi
прикордонноi служби Украiни, 1998.- iнв.416 дек
13.
Пiдготовка i проведения дiлових irop та управлiнських тренiнгiв в
органах управлiния Держприкордонслужби Украiни: Тимчасова настанова.
(Затверджена наказом АДПСУ вiд 02.10.2007 № 773).

2.
Методичнi рекомендацii штабам органiв (пiдроздiлiв) охорони
державного кордону з органiзацii роботи пiд час ускладненi обстановки
розпоряджения АДПСУ вiд 04.04.2006 № 0.21-6380/0/6-06. Киiв
Адмiнiстрацiя ДПСУ, 2006. 55 с.

14.
Пiдготовка та проведения тактико-спешальних навчань з органами
забезпечения Державноi прикордонноi служби Украiни. Навчальний посiбник.
НАДПСУ., 2006.

3.
Методичнi рекомендацii щодо порядку роботи прикордонного
загону пiд час П етапу з пiдготовки до оперативно-службовоi дiяльностi у
наступному календарному роцi. Киiв: Адмiнiстрацiя ДПСУ, 2018. 48 с.

ХП.

4.
Порядок
оформления
графiчних
оперативно-службових
документiв Державноi прикордонноi служби Украiни : наказ Адмiнiстрацii
Держприкордонслужби Украiни вiд 19.07.2019 № 60. Киiв: АДПСУ, 2019. 68

с.
5.
Правила оформления оперативно-службових документiв (проект) :
наказ Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону
Украiни вiд 06.08.2001 № 481. Киiв : Держкомкордон У краiни, 2001. 11 О с.

6.
Практичнi рекомендацii з органiзацii планувания дiй органiв та
пiдроздiлiв охорони державного кордону при виникнения кризових ситуацiй
военного характеру. Киiв: Адмiнiстрацiя ДПСУ, 2018. -iнв. 136 дек.
7.
Про затвердження Порядку роботи органiв управлiния Державноi
прикордонноi служби Украiни з пiдготовки до оперативно-службовоi
дiяльностi в наступному календарному роцi або iншому nepioдi : наказ МВС
Украiни
вiд
26.04.2018
№350.
URL
https://asu.nadpsu.edu .ua/cQurse/vie"v.php?id= 190
8.
Статут Державноi прикордонноi служби з охорони державного
кордону Украiни. Частина 1. Прикордонний загiн (проект) : наказ Голови
Держприкордонслужби Украiни вiд 27.08.2004 № 636. Хмельницький :
Видавництво НАДПСУ, 2004. 101 с. iнв. 704 дек.

15.

Закон Украiни «Про iнформацiю» вiд 2 жовтия 1992 року №2657-

16.
Закон Украiни «Про державну таемницю» вiд 21 сiчия 1994 року
№3855-ХП.
17.
Порядок органiзацii та забезпечення режиму секретностi в
державних органах, органах мiсцевого самоврядувания, на пщприемствах, в
установах i органiзацiях. Затверджено Постановою Кабiнетом Мiнiстрiв
Украiни вiд 18.12.2013 року, № 939дск.
Кафедра военного мистецтва
«Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил Укратни»,
1.
Призначения, органiзацiйна структура та основне озброення
механiзованоi бригади об'еднаних сил швидкого реагувания. (Розкрити
призначения, склад бойових пiдроздiлiв, пiдроздiлiв бойового, тилового та
технiчного забезпечения до роти (окремого взводу)).
[2]
2.
Призначения, органiзацiйна структура та основне озброення
механiзованоi бригади основних сил оборони. (Розкрити призначения, склад
бойових пщрозшшв, пщроздццв бойового, тилового та технiчного
забезпечения до роти (окремого взводу)).
[2]
3.
Призначения, органiзацiйна структура та основне озброення
танковоi бригади. (Розкрити призначения, склад управлiння, бойових
пiдроздiлiв, пiдроздiлiв бойового, типового та технiчного забезпечення до
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роти (окремоrо взводу)).
[2]
4.
П ризначення, органiзацiйна структура та основне озброення
механiзованоrо баталъйону на БМ П . (Розкрити призначення мб; показати
схемою органiзацiйну структуру, розкрити до взводу).
[2]
5.
П ризначення, органiзацiйна структура та основне озброення
механiзованоrо баталъйону на БТР.
(Розкрити призначення мб, показати
схемою органiзацiйну структуру, розкрити до взводу).
[2]
6.
П ризначення, органiзацiйна структура та основне озброення
танкового
баталъйону
(Розкрити
призначення
тб,
показати
схемою
орrанiзацiйну структуру, розкрити до взводу).
[2]
7.
С табiлiзацiйнi дi'i вiйськ (сил). (Д ати визначення, коли проводяться,
якi завдання виконую ться).
[1 ], [5]
8.
Д о яких завдань мож е залучатись бригада в операцй О Т У В .
(Розкрити прикриття держ авного кордону, протидiя Д РС противника та Н ЗФ ).
[1], [5]
9.
М арш . (Д ати визначення, основнi показники марш у, розкрити
похiдний порядок механiзовано'i бригади).
[1]

(Розкрити змiст методу роботи).
[1]
18. Робота командира бригади з отриманиям бойового (попереднього
бойового) розпорядження, (Розкрити змiст методу роботи).
[1]

10. Розташування на мiсцi. (Вимоrи до району, якi призначаються
райони, що повиннi забезпечувати, орrанiзацiя безпосередньо'i охорони).
[1]
11. Змiст бойового наказу командира бригади.
[1]
12. Змiст та порядок проведения рекогносцировки командиром
бриrади.
[1]
13. Оборонний бiй механiзовано'i бригади. (Мета, завдання i способи
ведения наступальноrо бою).
[1 ], [3]
14. Наступальний бiй механiзовано'i бригади. (Мета, завдання i способи
ведения наступальноrо бою).
[1], [4]
15. Бойовий порядок механiзовано'i бригади в оборонi. (Елементи
бойового порядку та 'ix завдання, показати схемою).
[1 ], [3]
16. Бойовий порядок механiзовано'i бригади в наступi (Елементи
бойового порядку та 'ix завдання, показати схемою).
[1], [4]
17. Робота командира бригади з отриманням бойового наказу.

список
джерел, якi використовувались для пшготовки питань та вiдповiдей
1. Бойовий Статут механiзованих i танкових вiйськ Сухопутних вiйськ
Збройних сил Укра'iни, частина 1. Таемно,
2. Альбом схем з дисциплiни Захист державного кордону. Хмельницький
- 2008 рiк. Таемно,
3. Загальна тактика, частина 1. Ки'iв - 2016 рiк. Таем но.
4. Загапьна тактика, частина 2. Ки'iв-2016 рiк. Таемно,
5. Заrальна тактика, частина 3. Ки'iв-2016 рiк. Таемно,
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ДОДАТКИ
Перелiк документiв, якi повиннi бути на комплексному екзаменi

1. Програма комплексного екзамену.
2. Екзаменацiйна вiдомiсть - 1 штука.
3. Бiлети з теоретичноi частин - 4 варiанти.
4. План проведення тактично] летючки на топографiчнiй картi - 4
варiанти.
5. Тактичне завдання для проведення тактично]' летючки
15
примiрникiв кожного варiанту.
6. Карти топографiчнi 1:100000 - 65 примiрникiв.
7. Аркушi чистого паперу зареестрован! в навчальному вiддiлi -50 штук.
8. Аркушi чистого паперу зареестрован! у вiддiлi режиму i захисту
iнформацii - 50 штук.
9. Набори кольорових олiвцiв -5 комплектiв.
1 О. Дашка класна - 1 штук.
11. Кольоровi фломастери - 5 комплектiв.
12. lliнiйки офiцерськi - 5 штук.
13. Указки - 3 штуки
14. Лiнiйки для роботи на дошцi - 5 штук.
15. Протокол засiдання екзаменацiйноi кoмicii.
16. Робочi програми навчальних дисциплiн, змiст яких входить до
матерiалiв комплексного екзамену.
17. Навчальнi картки слухачiв навчальноi групи, яка пщлягае
екзаменуванню.
18. Перелiк наочних посiбникiв i матерiалiв довiдкового характеру,
якими дозволяеться користуватись слухачам при складаннi комплексного
екзамену.
19. Перелiк питань та вiдповiдей для включення до бiлетiв комплексного
екзамену та лiтератури для пiдготовки слухачiв з дисциплiн.

