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ІНСТРУКЦІЯ 

із забезпечення режиму секретності в освітньому процесі  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Інструкція із забезпечення режиму секретності в освітньому процесі 

Національної академії внутрішніх справ (далі - Інструкція) регламентує 

порядок забезпечення режиму секретності під час підготовки та проведення 

лекційних, практичних занять, семінарів, самостійної підготовки, складання й 

приймання заліків та екзаменів, захисту магістерських робіт,  здійснення іншої 

діяльності щодо забезпечення освітнього процесу в академії. 

1.2. Ужиті в цій Інструкції терміни мають наступне значення: 

- спеціальні дисципліни (спецдисципліни) - це навчальні дисципліни, 

викладання яких передбачає роботу з інформацією обмеженого доступу; 

- інформація обмеженого доступу - це інформація з грифами "Для 

службового користування", "Таємно", "Цілком таємно"; 

- спеціальні бібліотеки (спецбібліотеки) академії - це спецбібліотека 

відділу режимно-секретного та документального забезпечення Національної 

академії внутрішніх справ, спецбібліотеки відділень режимно-секретного та 

документального забезпечення навчально-наукових інститутів; 

- номенклатура посад - це номенклатура посад працівників Національної 

академії внутрішніх справ, навчально-наукових інститутів, перебування на яких 

потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; 

- робочі зошити зі спецдисциплін - це оформлені та зареєстровані у 

встановленому порядку особисті зошити курсантів (слухачів, магістрів), 

призначені для ведення записів матеріалів спеціальних дисциплін; 

- спеціальна література (спецлітература) - це навчальні посібники, 

нормативні документи, методичні розробки та інші матеріали, що мають гриф 

обмеження доступу та використовуються у освітньому процесі; 

- технічні пристрої звукозапису та зв'язку - це диктофони усіх видів, 

мобільні телефони, кишенькові комп'ютери, інші електронні та механічні 

пристрої, що, за їх конструктивними особливостями, можуть бути використані 

для запису або передачі інформації. 

1.3. Викладання спецдисциплін для курсантів та слухачів академії 

розпочинається не раніше ІІ семестру другого року навчання. Для слухачів 

магістратури - не раніше 6 місяців після видання наказу про їх зарахування на 

навчання до НАВС. 

1.4. Заняття зі спецдисциплін проводяться виключно у виділених 

приміщеннях, які обладнані атестованими комплексами технічного захисту 

інформації та мають дозвіл на здійснення озвучення мовної інформації з 



2 
 

обмеженим доступом. 

1.5. Вся література зі спецдисциплін постійно зберігається у 

спецбібліотеках академії. 

1.6. Щорічно на початку навчального року з числа осіб перемінного 

складу наказами по академії (навчально-наукових інститутах) призначаються 

уповноважені груп, відповідальні за отримання спеціальної літератури 

(секретники). 

1.7. Кожного семестру співробітники спецбібліотек академії проводять 

інструктажі  командирів та секретників груп.  

1.8. Перемінний склад академії після отримання ними доступу до 

матеріальних носіїв секретної інформації заводить робочі зошити зі 

спецдисциплін затвердженого зразка, які реєструються та зберігаються у 

спецбібліотеках академії. 

1.9. У процесі проведення занять зі спецдисциплін записи здійснюються 

тільки у робочих зошитах зі спецдисциплін. 

1.10.  Забороняється здійснювати фото-, відео- та кінозйомку, 

використання засобів зв’язку, засобів мобільного, транкінгового та 

радіозв’язку, запис змісту занять зі спецдисциплін за допомогою будь-яких 

технічних приладів. 

1.11.  Викладання спеціальних дисциплін дозволяється науково- 

педагогічним працівникам, посади яких входять до номенклатури посад та яким 

наданий допуск та доступ до державної таємниці за відповідною формою. 

1.12.  Не допускається проведення замін викладачів під час проведення 

занять зі спецдисциплін без погодження з ВРСДЗ НАВС. 

1.13.  Списки науково-педагогічних працівників, посади яких входять до 

номенклатури посад та яким надано допуск та доступ до державної таємниці (із 

зазначенням форми допуску) подаються відділом режимно-секретного та 

документального забезпечення начальникові відділу організації та координації  

освітнього процесу й оновлюються на початку кожного навчального року. 

1.14.  Курсанти (слухачі, магістри) академії несуть персональну 

відповідальність за дотриманням вимог з режиму секретності у процесі 

навчання у Національній академії внутрішніх справ. 

1.15.  Відповідальність за належну організацію режиму секретності під час 

проведення заняття із закритої тематики несе викладач, який його проводить. 

1.16. У разі виникнення необхідності у викладача тимчасово залишити 

аудиторію, де викладається спецдисципліна, контроль за дотриманням режиму 

секретності покладається на командира групи та секретника. 

 1.17. Правила поводження курсантів (слухачів, магістрів) у 

спецбібліотеках, їх права та обов'язки, а також порядок отримання та здачі 

спеціальної літератури та робочих зошитів визначаються Порядком організації 

та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на  підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про 
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затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Інструкцією про порядок 

поводження зі спецдокументами осіб, допущених до роботи спеціальній 

бібліотеці та цією Інструкцією.  

2. Підготовка до проведення занять 

2.1. Для підготовки до проведення заняття викладач може у 

встановленому порядку отримати спецлітературу в спецбібліотеках академії. 

Ознайомлення викладача зі спецлітературою здійснюється виключно в 

читальних залах спецбібліотек академії. 

2.2. Напередодні заняття викладач, який його проводить, заповнює 

завчасно бланк-замовлення (додаток 1) на видачу перемінному складу 

спеціальної літератури та робочих зошитів. 

2.3. Перед початком заняття для отримання робочих зошитів та 

замовленої викладачем літератури до спецбібліотеки прибувають секретники 

груп. Отримане замовлення та внутрішній опис кладеться до спецвалізи, яка 

потім опечатується металевою печаткою. Після цього валіза доставляється 

секретниками до виділеного приміщення. 

2.4. Курсанти (слухачі, магістри) перед початком занять здають 

начальникові курсу мобільні телефони та інші технічні пристрої звукозапису та 

зв’язку. Після закінчення занять вказані пристрої повертаються власникам. 

2.5. Відповідальність та контроль за своєчасною здачею курсантами 

(слухачами, магістрами) мобільних телефонів та інших технічних пристроїв 

звукозапису та зв'язку покладаються на командирів груп, а також начальників 

курсів. 

3. Проведення занять 

3.1. Перед початком заняття викладач отримує під підпис в черговій 

частині (комендатурі) контейнер з ключами від виділеного приміщення. Після 

закінчення заняття викладач повертає ключі від аудиторії в контейнері, 

опечатаному  особистою металевою печаткою, до чергової частини 

(комендатури) під підпис. 

3.2. На початку заняття командир групи доповідає викладачеві про 

готовність групи до проведення заняття. Зокрема доповідається про: 

- наявність у присутніх у виділеному приміщенні курсантів (слухачів, 

магістрів) допуску  та доступу до роботи з державною таємницею за 

відповідною формою; 

- присутність у виділеному приміщенні секретника та валізи зі 

спецлітературою і робочими зошитами; 

- відсутність у курсантів (слухачів, магістрів) мобільних телефонів, інших 

технічних пристроїв звукозапису та зв'язку. 

3.3. Після доповіді командира групи викладач: 

- вмикає засоби технічного захисту інформації; 

- перевіряє цілісність відбитку печатки на спеціальній валізі секретника; 
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- дає дозвіл секретникам на видачу спецілітератури та робочих зошитів. 

 3.4 Секретники видають спецлітературу та робочі зошити під підпис у 

внутрішньому описі, до якого вноситься назва, інвентарний номер та номер 

примірника спецдокумента. 

 3.5. Під час отримання спецлітератури та робочого зошита курсант 

(слухач, магістр) зобов'язаний перевірити відповідність отриманих документів 

та зошита даним, зазначеним у внутрішньому описі секретника. 

3.6. Викладач може розпочинати викладання спецдисципліни тільки після 

отримання всіма присутніми на занятті курсантами (слухачами, магістрами) 

необхідної спецлітератури та робочих зошитів, про що доповідає секретник.  

3.7. За 15 хвилин до закінчення заняття викладач дає дозвіл на здавання 

спецлітератури та робочих зошитів секретнику. 

3.8. Секретник отримує спецлітературу та робочі зошити під підпис у 

внутрішньому описі та перевіряє їх відповідність записам. 

3.9. Після отримання та звірки всієї розданої на початку заняття 

спецлітератури та робочих зошитів секретник складає її до валізи, опечатує та 

доповідає викладачеві результати звірки. 

3.10. Отримавши доповідь секретника, викладач дає йому дозвіл на 

винесення валізи зі спецлітературою та робочими зошитами до спецбібліотеки. 

 3.11. До повернення секретника зі спецбібліотеки викладач та навчальна 

група залишається у виділеному приміщенні. 

 3.12. Після повернення секретника та доповіді викладачу про здавання 

валізи до спецбібліотеки, викладач може завершити заняття. 

3.13.  У разі виявлення недостачі спецлітератури або робочих зошитів 

викладач разом з командиром та секретником вживає заходів щодо пошуку 

документів у виділеному приміщенні. 

Якщо спецлітература (робочі зошити) не була знайдена, викладач 

повинен направити командира групи для доповіді про подію керівництву 

відділу (відділення) режимно-секретного та документального забезпечення 

(далі – ВРСДЗ) і до прибуття представників ВРСДЗ залишатися разом із 

курсантами (слухачами, магістрами) у виділеному приміщенні. Будь-кому з 

присутніх забороняється залишати виділене приміщення до моменту прибуття 

представників ВРСДЗ. 

3.14. Після прибуття представників ВРСДЗ викладач зобов'язаний взяти 

участь у розслідуванні факту втрати спецлітератури (робочих зошитів) та 

всебічно сприяти реалізації заходів, передбачених на цей випадок чинними 

нормативними документами. 

 

4. Проведення самостійної підготовки 

4.1. Самостійна підготовка курсантів (слухачів, магістрів) проводиться 

виключно у читальних залах спецбібліотек академії. 

4.2.  Курсанти (слухачі, магістри) особисто отримують у спецбібліотеках 

спецлітературу та робочі зошити на час проведення самостійної підготовки. 
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5. Складання і приймання заліків та екзаменів зі спецдисциплін, 

захист магістерських робіт 

5.1.  Порядок підготовки та проведення заліків (екзаменів) зі 

спецдисциплін, а також захист магістерських робіт встановлюється відповідно 

до розділів 2, 3 цієї Інструкції. 

5.2. На час проведення заліків (екзаменів) спецлітература не видається. 

За необхідності викладач подає замовлення на видачу робочих зошитів зі 

спецдисциплін. 

5.3. У випадку, коли прийняття заліку (екзамену) здійснюється без 

використання робочих зошитів, всі записи курсантами (слухачами, магістрами) 

здійснюються на окремих аркушах паперу або аркушах спецблокноту. При 

цьому курсант (слухач, магістр) отримує окремий аркуш паперу або аркуш 

спецблокноту  разом із білетом та після відповіді повертає його викладачеві. 

5.4. За необхідності використання під час проведення заліку (екзамену) 

окремих аркушів паперу або аркушів спецблокноту викладач до початку 

приймання заліку (екзамену) зобов'язаний отримати окремі аркуші паперу або 

спеціальний блокнот у відділі (відділенні) режимно-секретного та 

документального забезпечення, а після завершення заліку (екзамену) - 

повернути окремі аркуші паперу або спеціальний блокнот з використаними 

аркушами до ВРСДЗ. 

5.5. Забороняється: 

- самостійно знищувати окремі аркуші паперу, спеціальний блокнот та 

його використані аркуші; 

- здійснювати виписки інформації обмеженого доступу на будь-яких 

інших аркушах, не зареєстрованих  у  ВРСДЗ. 

 

 

 


