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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів. 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

 

1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів.  

2. Поняття та ознаки нелегальної міграції.  

3. Поняття та зміст протидії нелегальній міграції.  

4. Напрямки адміністративної діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції у сфері протидії нелегальній міграції. 

5.  Правові підстави протидії нелегальній міграції.  

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 1:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 2. Суб'єкти протидії нелегальній міграції: поняття та види. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

 

1. Поняття та види суб’єктів протидії нелегальній міграції.  

2. МВС України як суб’єкт формування міграційної політики в сфері 

протидії нелегальній міграції.  

3. Правовий статус та повноваження Державної міграційної служби 

України. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття, ознак і класифікації суб’єктів 

адміністративного права. 

Рекомендована література до теми 2:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 
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Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 3. Діяльність ДМСУ щодо виявлення, обліку та утримання 

нелегальних мігрантів. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

 

1. Діяльність Державної міграційної служби щодо виявлення 

нелегальних мігрантів.  

2. Облік нелегальних мігрантів.  

3. Підстави та процедурний порядок розміщення нелегальних мігрантів 

у пунктах тимчасового перебування іноземців та ОБГ. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 3:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 4. Особливості застосування заходів адміністративного примусу у 

сфері протидії нелегальній міграції. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

 

1. Адміністративний примус у сфері протидії нелегальній міграції.  

2. Підстави та порядок скорочення строку тимчасового перебування 

іноземців та ОБГ на території України.  
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3. Процесуальний порядок та підстави примусового повернення 

іноземців та ОБГ за межі України.  

4. Адміністративна відповідальність іноземців за порушення 

міграційних правил. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 
 

2. Теми семінарських занять 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних та 

семінарських заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративної діяльності 
Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
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2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


