ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Запрошуємо переглянути
віртуальну книжкову виставку
«Праці науково-педагогічних працівників
кафедри спеціальних дисциплін та
організації професійної підготовки
Факультету підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції
у фондах Наукової бібліотеки»

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся
до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не
тільки запропоновану літературу, а й літературу на
будь-яку іншу тему.

Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів :
навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора,
С. А. Антоненко ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВЦ
УДФСУ, 2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»,
т. 51).
Навчальний посібник базується на нормативно-правовій базі України і
літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників,
багаторічному досвіді викладання дисципліни, що дає змогу
використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти
правоохоронних
структур
та
системі
службової
підготовки
правоохоронців. Засвоєння запропонованого матеріалу з тактичної
підготовки у визначеній послідовності та обсязі дасть можливість набути
якісної базової підготовки у всіх правоохоронних структурах, що
зумовить зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця.

Основи кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук,
С. А. Антоненко, О. А. Бухтіяров [та інш.] ; Ун-т держ. фіскал.
служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 126 с. – (Серія «На
допомогу студенту УДФСУ», т. 52).
Навчальний посібник базується на нормативно правовій базі України і
літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників,
багаторічному досвіді викладання дисципліни, що дає змогу
використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти
правоохоронних структур, системі службової підготовки правоохоронців.
Засвоєння запропонованого матеріалу з кінології у визначеній
послідовності та обсязі надасть можливість створити якісну базову
підготовку в усіх правоохоронних структурах, що, у свою чергу, приведе
до зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця.

Основи тактичної медицини : навч. посіб. / С. М. Бадьора,
О. В. Буток, О. М. Лаврентьєв, І. М Клочко [та інш.] ; Ун-т держ.
фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 299 с. –
(Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 35).

У навчальному посібнику викладено основні принципи навчання
студентів і курсантів основ тактичної медицини. Розглянуто сучасні
підходи з організації ліквідації або часткової ліквідації наслідків будьяких травм. Описано та розкрито основні завдання й вимоги щодо
надання медичної допомоги і проведення евакуації з міст катастроф або
поля бою.
Призначено для студентів і курсантів, які не мають профільної освіти.

Єрьоменко Е. А.
Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Ун-т держ. фіскал.
служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 654 с. – (Серія «На
допомогу студенту УДФСУ», т. 66).

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні засади
хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення студентської
молоді.
Надаються
рекомендації
щодо
впровадження
здоров'язберігальних технологій хортингу як національного виду спорту
України у навчальний процес з дисциплін «Фізичне виховання»,
«Методика викладання хортингу», «Підвищення спортивної майстерності
в хортингу», «Теорія і методика хортингу».

Єрьоменко Е. А.
Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. у 2-х ч. Ч. 1 / Унт держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 462 с.
– (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 75).

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні засади
бойового хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення дітей,
молоді та дорослих, особливості викладання бойового хортингу у
закладах освіти. За результатами наукових досліджень надаються
рекомендації щодо впровадження здоров’язберігальних технологій
бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду
спорту України у навчальний процес.

Єрьоменко Е. А.
Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. у 2-х ч. Ч. 2 / Ун-т
держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 420 с. –
(Серія «На допомогу студенту УДФСУ»,т. 75).

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні засади
бойового хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення дітей,
молоді та дорослих, особливості викладання бойового хортингу у
закладах освіти. За результатами наукових досліджень надаються
рекомендації щодо впровадження здоров’язберігальних технологій
бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду
спорту України у навчальний процес.

Єрьоменко Е. А.
Навчальна програма гуртка, курсу за вибором з оздоровчого
хортингу для 10-11 класів : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки
України ; Ун-т держ. фіскал. служби України ; Навч.-наук. ін-т спец.
фізич. і бойов. підготовки та реабілітації ; Каф. хортингу. – Київ :
Паливода А. В., 2019. – 300 с.
У навчальній програмі розкривається історичний, педагогічний,
психологічний, виховний, філософський потенціал оздоровчого хортингу
як засобу формування цінностей здорового способу життя учнів 10–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів. Надаються рекомендації
впровадження у навчально-виховний процес з предмету «Фізична
культура» оздоровчого хортингу як розділу національного виду спорту
України.

Єрьоменко Е. А.
Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх
навчальних закладів. Варіативний модуль «Хортинг» (профільний
рівень, 10-11 класи) : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки
України ; Ун-т держ. фіскал. служби України ; Навч.-наук. ін-т спец.
фізич. і бойової підготов. та реабілітації; Каф. хортингу. – Київ :
Паливода А. В., 2019. – 200 с.
У цій навчальній програмі розглядається значення систематичних занять
хортингом як засобу формування цінностей здорового життя учнів 10–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів. Подається матеріал щодо
проведення занять, опис загальнорозвивальних, спеціальних, імітаційних
вправ, ігор, елементів базової техніки хортингу, тактичної підготовки,
інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо
виховної роботи на засадах спортивних, культурних, оздоровчих і
бойових традицій українського народу.

Петрочко Ж. В.
Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. /
Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України ;
Мін-во молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т
проблем виховання. – Київ : Паливода А. В., 2016. – 544 с.
Методичний посібник «Хортинг – школа сили і честі юного українця»
містить практичний матеріал з хортингу для навчальних закладів,
рекомендації щодо проведення занять з вихованцями віком від п’яти до
сімнадцяти років, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор,
елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки,
інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо
виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях
українського народу.

Єрьоменко Е. А.
Хортинг – національний вид спорту України : метод. посіб. / Каб.
Міністрів України ; Мін-во освіти і науки України ; Мін-во молоді та
спорту України ; Ін-т інновац. технол. і змісту освіти ; Нац. акад.
педагог. наук України ; Ін-т проблем виховання. – Київ :
Паливода А. В., 2014. – 1064 с.
Посібник містить практичний матеріал до навчальних програм з
хортингу, що розраховані на навчання дітей, молоді та дорослих від п’яти
років до літнього віку, рекомендації щодо вивчення теорії, педагогіки,
психології, історії та філософії хортингу, методики проведення
практичних навчальних занять, виконання контрольних та перевідних
нормативів. Окрім основного матеріалу в посібник включено навчальну
програму з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів,
5–9 та 10–11 класи, «Хортинг».

Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина) : структурнологічні схеми / В. М. Давидюк, С. А. Стороженко, О. А. Бухтіяров ;
НУДПСУ ; Ф-т податкової міліції ; Каф-ра організації оперативнорозшукової діяльності. – Ірпінь, 2014. – 288 c.

В посібнику схематично в структурно-логічній формі викладені найбільш
важливі питання, що стосуються теорії адміністрування податків в
Україні, специфіки діяльності суб’єктів господарювання провідних
галузей економіки держави та основних схем ухилення від сплати
податків, зборів (обов’язкових платежів), що використовуються
правопорушниками.

Зброя та безпека працівників податкової міліції : навч. посіб. /
А. І. Жаров, Ю. П. Сергієнко, В. В. Михнюк, С. П. Параниця ; за ред.
д.ю.н., проф. В. Т. Білоуса. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. – 314 с. – (До
90-річчя навчального закладу).
У навчальному посібнику систематизовано та узагальнено комплекс
знань з вогневої підготовки та безпеки працівника податкової міліції;
висвітлено питання історії розвитку зброї, її класифікації, наведено
нормативно-правову базу застосування та використання зброї, викладено
матеріальну частину вогнепальної зброї, методологічні основи і
практичні рекомендації психологічної та долікарняної підготовки
працівників податкової міліції, необхідні для успішного виконання
завдань ГУПМДПС України.

Методичні рекомендації з курсу «Спеціальна фізична підготовка»
для підготовки до державного іспиту курсантів факультету
податкової міліції за напрямом «Правоохоронна діяльність» /
А. І. Суббот, А. В. Месь, С. А. Антоненко, Ю. В. Корнєєв. – Ірпінь :
АДПСУ, 2001. – 132 с.

У посібнику викладено основні принципи тренування новачків з
боротьби самбо та рукопашного бою з урахуванням останніх досягнень
теорії та методики фізичного виховання, практики спорту. Розглянута
техніка виконання вправ, основні положення фізичної та психологічної
підготовки до змагань.

