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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація  освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Мета: формувати у майбутніх правоохоронців професійні компетентності щодо тактики 

спеціальних дій у службових ситуаціях, навчити аналізувати нормативно-правову базу, швидко 

та якісно складати алгоритми дій у типових та екстремальних ситуаціях, розвивати уміння 

працювати у команді, вирішувати складні професійні задачі. 

 

Посилання на розміщення  освітнього компоненту  на навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4403  

Компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у  сфері правоохоронної діяльності 
та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.  

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для 

виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності. 

СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних 

сферах юридичної діяльності.  

СК.6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути 

наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.  

СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі 

набуття і вдосконалення ними професійних навичок  

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати 

mailto:v.i.grichko@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4403


 

підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.  

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і 

порядку.  

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні 

технології під час рішення професійних завдань. 

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності. 

СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, 

інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та 

оперативнотехнічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.  

СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, 

спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі 

отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці 

події та в інших службових ситуаціях. 

 СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію забезпечення умов дотриманням 

дозвільної системи та адміністративного нагляду.  

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

приватним та публічним інтересам людини й держави. 

СК17.Здатність попереджувати, запобігати та виявляти корупційні прояви 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

РН2.Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 

здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань  правоохоронної діяльності. 

РН4.Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з 

урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. 

РН5.Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 
РН7.Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління 

правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні 

аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. 

РН8.Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, 

суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної 

безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків. 

РН9.Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази 

даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 

РН10.Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою 

конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту 

критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового 

фельд’єгерського зв’язку. 

РН11. Розробляти та кваліфіковано  застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми   матеріального   й   процесуального   права   в 

професійній діяльності. 

РН12.Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свободлюдини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 

РН16.Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного 

моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при 

виконанні професійних завдань 

РН17.Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування 

спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології 

захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-

аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та 



 

оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

РН18.Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем 

забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. 

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати 

розвиток дій правопорушників, вживати заходів  з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

РН23. Розвивати системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати 

виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

Структура та зміст освітнього компонента 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Тема 1-2 

Поняття, предмет, система та принципи тактико-спеціальної підготовки, її місце в системі 

службової підготовки правоохоронців. Поняття та значення комунікативного процесу. 

Спілкування правоохоронців з представниками засобів масової інформації 

План 

1. Комунікація між людьми в екстремальних ситуаціях у контексті сталих індивідуальних 

рис особистості 

2. Специфіка процесу комунікації в екстремальних ситуаціях 

3. Бажані навички працівників служб безпеки для належної комунікації з постраждалими 

особами 

4. Навички, необхідні для ефективного спілкування співробітників служб безпеки з 

постраждалими особами в контексті сталих індивідуальних рис їхньої особистості 

5. Професійне спілкування правоохоронця з різними категоріями громадян 

6. Ефективне спілкування між правоохоронцем та представником засобів масової 

інформації  

7. Розуміння нормативно-правових актів і вміння їх використовувати 

8. Типовий алгоритм дій під час спілкування. 

 

Тема  3 

Особливості тактико-спеціальної підготовки працівників Національної поліції України щодо 

несення служби патрульної поліції 

План 

1. Основні завдання та види нарядів патрульної поліції 

2. Основні форми службової діяльності патрульної поліції 

3. Підготовка нарядів до несення служби патрульною поліцією 

4. Порядок створення секторів реагування патрульної поліції 

5. Організація роботи секторів реагування патрульної поліції 

6. Сектор превенції патрульної поліції 

7. Основи тактики несення служби патрульною поліцією  

8. Тактика поведінки працівників Національної поліції України з метою уникнення 

небезпечних ситуацій 

9. Основні повноваження Національної поліції 

10. Порядок звернення до громадян 

 

Тема 4 

Порядок застосування правоохоронцями заходів примусу. Види спеціальних засобів та їх 

характеристика 

План 

1. Види поліцейських заходів 

2. Основні принципи застосування континууму сили 

3. Перелік та визначення видів заходів примусу. 



 

4. Умови та межі застосування поліцейських заходів примусу 

5. Перелік, групи, види спеціальних засобів та їх характеристика 

6. Правові підстави застосування вогнепальної зброї 

 

Тема 5 

Тактика перевірки документів у громадян. Затримання правопорушника, порядок проведення 

поверхневої перевірки та огляду речей 

План 

1. Перелік документів, що підтверджують громадянство України 

2. Послідовність перевірки документів 

3. Психологічні прийоми дій правоохоронця в конфліктній ситуації 

4. Заходи безпеки під час проведення перевірки документів  

5. Тактика взаємодії пішого наряду в складі двох правоохоронців під час перевірки 

документів 

6. Тактика взаємодії наряду в складі трьох поліцейських під час перевірки документів у 

правопорушника 

7. Типовий алгоритм дій під час перевірки документів у особи 

8. Затримання правопорушника за наявності часу на необхідні підготовчі дії 

9. Затримання правопорушника за відсутності часу на необхідні підготовчі  дії 

10. Поверхнева перевірка затриманого 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 6 

Підстави зупинки транспортного засобу. Тактичні дії під час зупинки транспортного засобу з 

невідомим, середнім та високим рівнями загрози 

План 

1. Підстави зупинки транспортного засобу 

2. Тактичні дії під час зупинки транспортного засобу з невідомим рівнем загрози 

3. Зупинка транспортного засобу із середнім рівнем загрози 

4. Тактичні дії під час зупинки транспортного засобу з високим рівнем загрози 

 

Тема 7. 

Огляд місць можливого переховування правопорушників  

План 

1. Сукупність тактичних дій під час огляду приміщень  

2. Пересування. Схеми, техніки, варіанти та способи 

3. Основні принципи, схеми та правила блокування злочинця 

4. Сукупність тактичних дій під час внутрішнього огляду будівлі 

5. Тактика входження в будівлю 

6. Способи пересування та входження в приміщення 

7. Огляд приміщення 

 

Тема 8 

Дії правоохоронців під час виявлення вибухових пристроїв та речовин 

План 

1. Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного з виявленням вибухових 

матеріалів або таких, що їх нагадують 

2. Особливості ідентифікації вибухонебезпечних предметів 

3. Саморобні вибухові пристрої 

4. Рекомендації під час виявлення вибухонебезпечних предметів 

 



 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні здібності, розвиток самоорганізації, робота в команді, психологічна 

стресостійкість. 

Форми та методи навчання 

Форми навчання: традиційні лекції та практичні заняття, бінарні лекції, полілекції, 

модельні практичні заняття у професійному середовищі, вебінари, науково-практичні 

семінари, дуальні заняття із залученням практиків. 

Методи навчання: аналітичний, дослідницький, проблемно-пошуковий, дискусія, 

ситуативні задачі, презентація, елементи навчальної гри. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати 

індивідуальні завдання (наукові тези, проєкти документів, реферати, тощо), брати 

участь у практичних заняттях (доповіді з презентаціями, актуальні запитання, 

участь у дискусіях, тощо); вчасно здати модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом 

проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам 

освіти. Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне виконання усіх видів завдань, студент отримує такі 

обов’язкові бали: 

 по 7 балів за якісну підготовку до кожного практичного заняття; 

 11 балів за якісне оформлення індивідуального завдання; 

 20 балів – модуль 1; 

 20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Додаткові бали студент може отримати при написанні наукової статті, наукової 

роботи на конкурс, ессе, тощо. Тему для дослідницької роботи студенти можуть 

вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також 

можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 

дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної 

складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 балів), рівень 2 – 8 запитань по 1 балу 

(8 балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
Поєднання навчання та досліджень 

Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових індивідуальних тем 

досліджень. Зокрема, в освітньому процесі використовуються наукові досягнення 

викладача та здобувачів:  

1. Гришко В.І., Віннічук І.В. До питання визначення родового об'єкта в злочинах у сфері 

господарської діяльності // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти  «Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки» (м. РІвне, 10 травня 2019 року). - Рівне: НУВГП. - С. 343-345. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15307/1/Збірник%20тез%2001_06%20%281%29.pdf 

2. Como Citar, M. Reznik, O., S. Andriichenko, N., V. Zvozdetska, I., O. Zarosylo, V., & I. 

Hryshko, V. Assessing the activities of the police as a part of the national security sector: : 

experience and prospects. Revista Gênero & Direito V. 9 - Nº 05 - Ano 2020  – Special Edition. 



 

– р. 191-204. (Web of Science). 

3. Гришко В.І., Батарчук І.І Особливості реалізації заходів безпеки в територіальних 

громадах // збірник тез Регіональної науково-практичної он-лайн конференції 

«Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи», 

25.02.2021 р. С. 28-32. 

4. Цимбалюк В.І., Пелешок І.І. Загальні положення криміналістичної методики 

Юридичний бюлетень. №13/2020. с.228-234. 

3.Цимбалюк В.І., Олексін Ю.П., Міщук І.В., Петровський О.М., Сахнюк В.В. Проблеми та 

перспективи удосконалення законодавства щодо інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів / Перспективные достижения современных ученых: образование 

и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, 

культура и искусство, юриспруденция: монография. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. 

С.127-136. 
Інформаційні ресурси 

1. Рекомендована література: 

1. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верхов-ної Ради України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.  

2. Про Національну поліцію : Закон України : від 2 липня 2015 р. // Офіційний вісник 

України. - 2015. - № 63. - Ст. 2075.  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України : від 13 квітня 2012 

р. // Голос України. - 2012. - № 90-91. - 19 травня.  

4. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради 

України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.  

5. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України : від 16 березня 2000 

р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 15. - Ст. 588.  

6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18 лютого 1992 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.  

7. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : 

Закон України : від 22 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - Ст. 

1248. 

8. Актуальні проблеми службово-бойової діяльності ОВС України в сучасних 

умовах : матеріали круглого столу, м. Одеса, 29 жовтня 2015 р. - Одеса : ОДУВС, 2015. - 

184 с. 20. 

9. Актуальні проблеми професійної підготовки поліцейського : матеріали круглого 

столу, м. Одеса, 26 жовтня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016. - 204 с. 

10. Тактичне керівництво та організація несення служби працівниками 

правоохоронних органів України в зоні проведення антитерористичної операції : навч. 

посібник / Ю. Р. Йосипів, C. М. Банах, О. І. Тьорло, В. М. Синенький та ін. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2016. - 136 с.  

11. Нормативно-правові засади огляду на відкритій місцевості (тактика 

зближення із озброєним правопорушником, оточення-блокування сховища злочинця) при 

проведенні пошуку та затримання (озброєного та неозброєного) правопорушника: 

Методичні рекомендації / О.Г. Комісаров, С.М. Балабан, С.В. Бєлай, В.Я. Покайчук та ін.; 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро: ДДУВС, 2016. 64 

с. 

12. Нормативно-правові засади огляду на об’єктах, будівлях, спорудах (способи 

проникнення до сховища, огляд приміщення) при проведенні пошуку та затримання 

(озброєного та неозброєного) правопорушника: Методичні рекомендації. / О.Г. 

Комісаров, С.М. Балабан, С.В. Бєлай, В.Я. Покайчук та ін.; Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2017. 69 с.  

13. .Нормативно-правові засади зупинення та огляду транспортного засобу, 



 

затримання (озброєного та неозброєного) правопорушника: Методичні рекомендації / 

О.Г. Комісаров, Миронюк Р.В., С.М. Балабан, С.В. Бєлай, В.Я. Покайчук та ін.; 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2017. 37 

с.  

14. Застосування працівником поліції контрольованої сили при затриманні 

правопорушника чи протидії його агресивним діям: Методичні рекомендації / О.Г. 

Комісаров, С.М. Балабан, Собакарь А.О., Жбанчик А.В., Примаченко В.Ф. та ін.; 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2017. 69 

с.  

15. Ризики поліцейського (фізичні, процесуальні, соціальні) під час виконання 

службових обов’язків. Дотримання заходів особистої безпеки: 144 / О.Г. Комісаров, С.М. 

Балабан, Собакарь А.О., В.Я. Покайчук, С.Б. Боровинський та ін.; Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2017. 69 с.  

16. Нормативно-правові засади доствлення затриманого до відділу (відділення) 

поліції: Методичні рекомендації // О.Г. Комісаров, С.М. Балабан, Собакарь А.О., В.Я. 

Покайчук, С.Б. Боровинський та ін.; Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. – Дніпро: ДДУВС, 2017. 69 с. 

17. Практикум з тактичної підготовки поліцейських / [А.О. Собакарь, О.Г. 

Комісаров, В.Я. Покайчук та ін.]. Дніпро: ДДУВС, 2018. 156 с. 

18. Основи професійної підготовки поліцейських: збірник метод. рекомендацій / 

Тьорло О.І., Синенький В.М., Йосипів Ю.Р., Банах С.М., Курляк М.Д. – Львів: ЛьвДУВС, 

2018. – 297 с. 

19. Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів : навчальний 

посібник / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора, С. А. Антоненко. - Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2019. - 218 с 

20. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: Збірник 

наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29 травня 

2020 р.). Харків, 2020. – 333 с.  

21. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності 

працівників правоохоронних органів: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 

жовтня 2020 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2020. 267 с. 

22. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та Національної безпеки 

держави: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової Інтернет конференції молодих 

вчених. - Тернопіль, 23 жовтня 2020 р. – 300 с.  

23. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний 

стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с. 
 

2. Інформаційні ресурси (відео): 

1. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/  

2. Урядовий портал (КМУ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua/  

3. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/  

4. Офіційний сайт МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://mvs.gov.ua/mvs/  

5. Офіційний сайт СБ України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.sbu.gov.ua/  

6. Офіційний сайт МНС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.mns.gov.ua/  

7. Офіційний сайт УДО України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/mvs/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/


 

http://www.do.gov.ua/  

8. Офіційний сайт Національної Гвардії України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://vv.gov.ua/  

9. Офіційний сайт ДСО МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://dso.gov.ua/  

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація    академічної    заборгованості    здійснюється    згідно «Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно 

цього документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи 

повторне навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно

 http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti.   Оголошення   стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 

сторінці MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного Положення про неформальну 

освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/.  

На ресурсі - https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqW 

CB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY студенти зможуть знайти: офіційні 

документи і рекомендації, ФБ, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, 

вебінари, короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, системи 

виявлення текстових запозичень, кодекси етики, академічне письмо, дискусії, 

інфографіка. 

 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання, за згодою, запрошуються представники управління превентивної 

діяльності ГУ ПН в Рівненській області, практикуючі адвокати, працівники Науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в Рівненській області. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення 

текстових запозичень через університетську платформу MOODLE 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag. 

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення 

принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, 

повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 

довідка про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати 

пропущене заняття. 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341.  

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони 

та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується оновлювати щорічно, 

враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у сфері правоохоронної 

http://www.do.gov.ua/
http://vv.gov.ua/
http://dso.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341


 

діяльності. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 

мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8. 

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних 

інформаційних ресурсів: 

- електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki 

- Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 

- База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516- mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-

i-servisiv 

- Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності

 в Україні (SAIUP) https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 

 

 

Лектор     Гришко В.І., к. пед.н., доцент кафедри 
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