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ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення ситуативного комплексного практичного
заняття
1. Загальні положення
1.1. Це Положення є основним нормативним документом, що регламентує
порядок організації та проведення ситуативного комплексного практичного
заняття, а також критерії оцінювання здобувачів вищої освіти Одеського
державного університету внутрішніх справ (далі – Університет) під час його
виконання.
1.2. Ситуативне комплексне практичне заняття (далі – СКПЗ) – це вид
навчального заняття, яке проводиться з метою удосконалення знань, умінь та
практичних навичок, отриманих під час занять з професійно-орієнтованих
навчальних дисциплін, необхідних для професійного виконання службових
завдань в умовах, наближених до реальних.
1.3. Головними завданнями СКПЗ є:
- розвиток інтелектуальної активності здобувачів вищої освіти (далі –
ЗВО), їх ініціативи та самостійності до прийняття рішення;
- активний пошук нових професійних рішень;
- всебічне засвоєння навчального матеріалу;
- виховання у ЗВО відповідальності, творчого пошуку, ділових якостей,
самоствердження тощо.
1.4. СКПЗ використовується для вирішення комплексних завдань,
засвоєння нового та закріплення вивченого матеріалу, розвитку творчих
здібностей, формування загально-навчальних умінь, а також дає можливість
ЗВО зрозуміти і засвоїти навчальний матеріал з різних позицій.
1.5. Під час проведення СКПЗ особлива увага приділяється
відпрацюванню правильних, чітких і злагоджених дій ЗВО під час виконання
поставлених завдань. СКПЗ вміщує, як правило, одне ситуативне завдання
відповідно до програми навчальної дисципліни.
2. Організація та проведення ситуативного комплексного практичного
заняття
2.1. Організація розроблення програми СКПЗ здійснюється під
керівництвом факультету. Науково-педагогічний склад кафедри, який
залучається до проведення СКПЗ розробляє програму СКПЗ. Програма СКПЗ
містить, як правило, конкретне ситуативне завдання, порядок та методичні
рекомендації проведення СКПЗ, інформаційно-методичне забезпечення.
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2.2. До участі у розробці та проведенні СКПЗ можуть залучатися
практичні працівники Національної поліції України та науково-педагогічні
працівники інших кафедр, якщо це передбачається ситуативним завданням.
2.3. Програма СКПЗ затверджується керівником факультету, після чого в
подальшому виноситься на обговорення та схвалення навчально-методичною
радою університету.
2.4. СКПЗ проводиться для ЗВО з найбільш важливих тем навчальних
дисциплін плану підготовки бакалаврів згідно з розкладом навчальних занять
або у позанавчальний час.
2.5. Проведення СКПЗ включає три етапи: підготовка, проведення та
підведення підсумків.
2.6. Під час підготовки до СКПЗ науково-педагогічні працівники
проводять інструктаж ЗВО, які імітуватимуть дії «правопорушників»,
«поліцейських» та імітаційної команди щодо використання імітаційних засобів.
2.7. СКПЗ починається з перевірки наявності особового складу,
екіпірування та матеріального забезпечення. Після цього науково-педагогічний
працівник оголошує ситуативне завдання та порядок роботи на занятті. Також
визначає місце проведення та роль кожного під час виконання СКПЗ.
Практичні дії відпрацьовуються послідовно, безперервно і в обсязі,
визначеному науково-педагогічним працівником. У разі виявлення грубих
порушень заходів безпеки науково-педагогічний працівник повинен припинити
заняття, вжити відповідних заходів, які унеможливили б порушення, а потім
продовжити заняття.
2.8. Підведення підсумків СКПЗ включає його розбір з усім особовим
складом, який залучався до СКПЗ. Науково-педагогічний працівник на підставі
особистого спостереження ретельно розбирає дії ЗВО, відмічаючи позитивні і
негативні дії, вказує шляхи усунення виявлених недоліків.
2.9. Підведення підсумків завершується визначенням ступеня виконання
поставлених навчальних цілей, оголошенням оцінок курсантам і вказівками
щодо усунення виявлених недоліків.
2.10. Відповідальність за організацію проведення СКПЗ покладається на
керівництво факультетів та навчально-методичний відділ.
2.11. Відповідальність за якість проведення СКПЗ покладається на
науково-педагогічних працівників Університету.
3. Критерії оцінювання СКПЗ
3.1. Участь ЗВО у СКПЗ оцінюється за двома групами критеріїв:
- міжгрупова та внутрішньогрупова взаємодія;
- особистісні якості.
3.1.1. У міжгруповій та внутрішньогруповій взаємодії учасників СКПЗ
оцінюються:
- швидкість прийняття рішень групою;
- кількість і якість внесених контрпропозицій за рішеннями, що були
прийняті іншими групами;
- аргументованість у відстоюванні рішень групи;
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- знання теоретичного матеріалу та нормативної бази відповідно до
кожного практичного заняття;
- здатність до вироблення спільного рішення.
3.1.2. Особистісні якості учасника СКПЗ оцінюються за такими
критеріями:
- активність та принциповість;
- толерантність та доброзичливість;
- уміння аргументувати свої рішення і відстоювати їх;
- здатність оперувати статичними даними та іншою інформацією при
обґрунтуванні рішень;
- уміння залучати до дискусії інших;
- уміння працювати у групі;
- знання теоретичного матеріалу та нормативної бази відповідно до
кожного практичного заняття;
- уміння презентувати результат групової діяльності.
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