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ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення табірного збору з курсантами нового набору
Одеського державного університету внутрішніх справ
1. Загальні положення
1.1. Табірний збір проводиться із курсантами нового набору Одеського
державного університету внутрішніх справ (далі – Університет) відповідно до
вимог наказів МВС України від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження
Положення про вищі навчальні заклади МВС України» та від 15.05.2000 № 310
«Про затвердження Типового положення про проведення табірного збору з
курсантами нового набору вищих навчальних закладів МВС України», до
початку навчального року, тривалістю до трьох тижнів.
1.1.1. Підставаю проведення табірного збору є наказ по Університету,
яким визначається терміни проведення та його керівний склад.
1.2. Завданнями табірного збору є:
1.2.1. Адаптувати курсантів до умов підвищених фізичних і
психологічних навантажень;
1.2.2. Своєчасне виявлення з числа курсантів осіб, які не спроможні
переносити фізичні і психологічні навантаження, або, які за своїми моральноетичними якостями схильні до порушень дисципліни;
1.2.3. Згуртування курсантського колективу, виявлення неформальних
лідерів та осіб (груп осіб), які потребують індивідуальної допомоги та корекції
поведінки;
1.2.4. Надання курсантам початкових знань із спеціальної та
загальновійськової підготовки, фізичного загартування, патріотичного
виховання, формування психологічної стійкості та готовності до служби у
підрозділах Національної поліції;
1.2.5. Формування у курсантів поваги до своїх колег, командирів;
1.2.6. Роз’яснення проблем службового та неслужбового спілкування,
причин виникнення та шляхів подолання конфліктів у колективі;
1.2.7. Формування розуміння необхідності виконання статутних вимог
щодо дисципліни та організованості, носіння встановленого однострою;
1.2.8. Сприяння розвитку якостей та властивостей особистості,
необхідних курсантам на початковому етапі навчання та служби у підрозділах
Національної поліції;
1.2.9. Формування навичок щодо несення служби у добовому наряді;
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1.2.10. Ознайомлення курсантів із майбутньою професією та
нормативними документами, які регламентують діяльність підрозділів
Національної поліції;
1.2.11. Ознайомлення курсантів з історією та традиціями Університету,
умовами проживання, навчання, відпочинку та підвищення культурного рівня.
1.3. Під час табірного збору з курсантами проводиться культурно-масова,
спортивно-оздоровча та виховна робота, теоретичні та практичні навчальні
заняття відповідно до окремого тематичного плану.
2. Організація навчально-виховного процесу під час проведення
табірного збору
2.1. Під час табірного збору з курсантами проводяться теоретичні та
практичні навчальні заняття згідно навчального плану табірного збору.
2.2. Заняття проводяться науково-педагогічними та командноадміністративними працівниками Університету на території навчального
закладу.
2.3. На заняттях розглядаються основні положення та вимоги законів
України, нормативно правових актів МВС України, Національної поліції та
Університету.
2.4. Практичні заняття передбачають формування під дією екстремальних
фізичних та психологічних навантажень навичок виконання прийомів, дій і
нормативів із військової підготовки, загальної та спеціальної фізичної
підготовки, надання першої домедичної допомоги у разі нещасних випадків,
отримання травм тощо.
2.5. Заняття зі стройової підготовки і вивчення статутів Збройних сил,
Національної поліції та МВС України проводяться щодня командноадміністративними працівниками Університету, як за рахунок планових занять,
так і за рахунок часу, відведеного на самостійну підготовку.
3. Навчальний план табірного збору
3.1. Навчальний план табірного збору розробляється навчальнометодичним відділом з урахуванням місцевих особливостей та спеціалізації
підготовки фахівців і затверджується ректором університету.
4. Підстави відрахування курсантів
4.1. Під час проведення табірного збору курсант може бути відрахований
з Університету за наявністю однієї із таких підстав:
4.1.1. Непроходження табірного збору (відсутність без поважних причин
упродовж 10 діб);
4.1.2. Систематичне порушення дисципліни або вчинення проступку,
несумісного з перебуванням на службі в Національної поліції;
4.1.3. Захворювання, яке за висновками військово-лікарської комісії
виключає можливість подальшого навчання та проходження служби;
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4.1.4. Подання рапорту про відрахування з Університету за власним
бажанням.
4.2. Відповідальність за організацію табірного збору та якість проведення
теоретичних і практичних навчальних занять покладається на науковопедагогічних і командно-адміністративних працівників Університету.
Перший проректор державного університету
полковник поліції

С.В. Албул

