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Богдана Хмельницького(член проектної групи).
3. Гаврік Роман Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент
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Богдана Хмельницького (член проектної групи).

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів надали:
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управління та права, доктор юридичних наук, професор.
3. Артур Олександрович Пімєнов – директор Департаменту оперативної
діяльності, Адміністрація Державної прикордонної служби України,
полковник.
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Профіль
освітньої програми другого рівня вищої освіти
зі спеціальності 081 «Право»
1. Загальна інформація
прикордонної служби
Повна
назва
вищого Національна академія Державної
України
імені
Богдана
Хмельницького.
навчального закладу та
Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного
структурного підрозділу
права.
Ступінь вищої освіти та Магістрправа.
назва кваліфікації мовою Офіцер оперативно-тактичного рівня.
оригіналу
Офіційна назва програми Право
Тип диплому та обсяг Одиночний, 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 9 місяців навчання
програми
Міністерство освіти і науки України. 10 років.
Наявність акредитації
НРК України - 8 рівень, FQ-EHEA - 2 цикл,
Цикл/рівень
EQF-LLL - 7 рівень.
Ступінь бакалавра і тактичний рівень військової освіти.
Передумови
Українська.
Мова(и) викладання
Термін
дії
освітньої 2028 рік.
програми
Інтранет
мережева
адреса:
10.241.24.9
«Модульне
Інтернет-адреса
постійного
розміщення середовище».
опису освітньої програми
2.Мета освітньої програми
Надати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі 08 «Право» за
спеціальністю 081 «Право», що забезпечує працевлаштування у Державній прикордонній
службі України на посадах офіцерів оперативно-тактичного рівня у підрозділах.Підготовка
офіцерів основноїоперативно-тактичної ланки Державної прикордонної служби України, які
є компетентними в управлінні оперативно-розшуковими та іншими прикордонними
підрозділами і несуть особисту відповідальність за свої дії та здатні до подальшого навчання
з високим рівнем автономності.
3.Характеристика освітньої програми
Предметна
область Галузь знань - 08 «Право».
(галузь
знань, Спеціальність - 081 «Право».
спеціальність, додаткове Додаткове професійне спрямування:«Оперативно-розшукова
професійне спрямування) діяльність підрозділів».
Орієнтація
освітньої Освітня програма має прикладну орієнтацію з професійним
акцентом на формування компетентностей, необхідних для
програми
вирішення актуальних завдань охорони кордону на
оперативно-тактичному рівні (освітньо-професійна програма).
Основний фокус освітньої
програми та додаткового
професійного
спрямування

Спеціальна освіта в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю
081 «Право»
Ключові слова (для блоку спеціальності): правове забезпечення
оперативно-службової
діяльності,
адміністративноюрисдикційна діяльність, провадження у справах про
адміністративні правопорушення, контроль за дотриманням
іноземцями або особами без громадянства порядку
перебування на території України, громадянами України –
порядку перетину державного кордону України, оперативно-
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розшукова діяльність.
Ключові слова (для за вибором ВНЗ та слухача): оперативнорозшукова діяльність, протидія злочинності на державному
кордоні, негласні (слідчі) розшукові дії, оперативна обстановка
на державному кордоні.
Ключові слова (для блоку ВПК): оперативно-службова діяльність,
підрозділ охорони кордону, охорона державного кордону та
суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні.
Вимагає практичної підготовки в органах охорони державного
Особливості програми
кордону та у регіональних управліннях, Адміністрації
Державної прикордонної служби України.
4.Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Керівний склад згідно наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби України № 770 від 28.09.2012 р. «Про
працевлаштування
затвердження
посад
військовослужбовців
Державної
прикордонної служби України, що підлягають заміщенню
особами офіцерського складу, та граничних військових звань
за цими посадами»
Продовження навчання за:
Подальше навчання
- магістерськими програмами з національної безпеки у
прикордонній сфері, публічного управління та адміністрування
з отриманням професійної кваліфікації офіцер оперативнотактичного рівня військової освіти;
- третім рівнем вищої освіти для здобуття ступеня доктора
філософії.
5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване та контекстне навчання. Діяльнісно та
компетентністно-орієнтовані технології. Практичне виконання
навчально-бойових завдань, практична підготовка та
повсякденна діяльність.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові
Оцінювання
завдання (у тому числі, комп’ютерне тестування), захист
стажування
(практики),
звіти
за
індивідуальні
завдання,модульні контролі, заліки, диференційовані заліки,
екзамени, атестація, захист кваліфікаційної роботи.
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється:
- поточний контроль – за чотирибальною шкалою («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»), вербальною шкалою
(«зараховано», «незараховано»);
- підсумковий контроль – за національною чотирибальною
шкалою
(«відмінно»,
«добре»,
«задовільно»,
«незадовільно»);шкалою ЕКТС («A», «B», «C», «D», «E»,
«FX», «F»); 100-бальною шкалою; вербальною шкалою
(«зараховано», «незараховано»).
6. Програмні компетентності
6.1. Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
галузі права під час практичної діяльності з охорони прав і свобод людини,
ІК-1
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку або у процесі
навчання, що передбачає застосування теорій та методів правоохоронної
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ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10

ПК1-1

ПК1-2
ПК1-3
ПК1-4
ПК1-5
ПК1-6
ПК1-7
ПК1-8
ПК1-9
ПК1-10
ПК1-11

діяльності, системного аналізу та планування операцій, прогнозування,
оптимізації та прийняття рішень, проведення досліджень та/або здійснення
інновацій у сфері права і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов і вимог.
6.2. Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
Здатність планувати та управляти часом
Здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності
Здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і
непередбачуваних умовах
Здатність самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела
інформації
Здатність вільно спілкуватися іноземною мовою
Здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик,
оцінку стратегічного розвитку команди
Здатність здійснювати адміністративно-правові процедури в межах
повноважень.
Здатність до організації окремих видів процесуальних дій розв’язання типових
ситуацій, що виникають під час оперативно-службової діяльності
6.3. Професійні (фахові, предметні) компетентності
6.3.1. Професійні компетентності за спеціальністю
Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність
брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові
акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального
й процесуального права в професійній діяльності.
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості,
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків.
Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню
кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх
усунення.
Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для
виконання завдань у правовій сфері.
Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних
сферах юридичної діяльності.
Здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі
правоохоронної діяльності.
Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й
методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби
навчання.
Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути
наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними
навичок педагогічної майстерності.
Здатність ефективно здійснювати правове виховання.
Спроможність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та
організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе
відповідальність за результати виконання поставлених завдань.
Уміння оптимізувати методи й засоби забезпечення публічної безпеки і
порядку.
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Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні
технології під час рішення професійних (наукових) завдань.
Спроможність взаємодіяти з представниками інших правоохоронних органів, в
ПК1-13
тому числі з міграційних питань та з питань митної справи.
Уміння обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об'єкту і цілям
ПК1-14
контролю.
Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність
ПК1-15
брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові
акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального
й процесуального права в професійній діяльності.
Компетентності за вибором навчального закладу.
Додаткове професійне спрямування «Оперативно-розшукова діяльність підрозділів».
6.3.2. Компетентності за вибором навчального закладу.
Здатність до організації оперативно-службової діяльності підрозділів та органів
ПК2-1
охорони державного кордону.
Здатність до розуміння основ бойового застосування та тактики
ПК2-2
загальновійськових підрозділів, частин та з’єднань.
Здатність організовувати всі види бойового забезпечення в ході ведення
ПК2-3
бойових дій.
Здатність організовувати роботу штабів органів охорони державного кордону
ПК2-4
під час планування та здійснення оперативно-службової діяльності в різних
умовах.
Здатність підтримувати високу готовність органів охорони державного кордону
ПК2-5
до виконання завдань за призначенням, керувати повсякденною діяльністю,
підготовкою органів управління.
Здатність організовувати зв'язок в підрозділах та органах охорони державного
ПК2-6
кордону, а також в загальновійськових частинах в різних умовах.
Здатність організовувати ефективну систему інформаційно-аналітичного
ПК2-7
забезпечення для підтримки процесів прийняття рішень щодо запобігання,
протидії та нейтралізації загроз прикордонній безпеці на рівні органу охорони
державного кордону.
Здатність організовувати управління силами та засобами матеріального,
ПК2-8
технічного та інженерного забезпечення у різних умовах.
Володіти навичками надання домедичної допомоги постраждалим під час
ПК2-9
виконання завдань.
Володіти навичками водіння бойових машин Державної прикордонної служби
ПК2-10
України.
Здатність організовувати заходи фізичної та вогневої підготовки в органах
ПК2-11
охорони державного кордону.
6.3.3. Компетентності за вибором слухача
Уміння організовувати ОРД: прогнозувати розвиток обстановки, володіти
ПК3-1
процесами збору, аналізу, оцінки, інформації; визначати підстави для
здійснення ОРД, виконувати заходи в рамках оперативно-розшукових справ та
негласних слідчих (розшукових) дій, використовувати сили, засоби ОРД;
складати управлінські, правові та оперативно-розшукові документи.
Здатність управляти (спрямовувати) службову діяльність оперативного
ПК3-2
підрозділу; планувати діяльність підпорядкованого підрозділу, приймати
управлінські рішення, управляти підпорядкованим персоналом, організовувати
та контролювати ОРД та використання сил, засобів оперативного підрозділу.
ПК1-12
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ПК3-3

ПК3-4

ПК3-5

ПК3-1

Спроможність здійснювати пошук, фіксацію та кваліфікацію фактичних даних
про протиправну діяльність; визначати підстави для заведення оперативнорозшукових справ; планувати та проводити необхідні оперативно-розшукові
заходи враховуючі особливості протиправної діяльності.
Уміння управляти кримінальним аналізом та оперативно-технічним
забезпеченням ОРД, роботою з інформаційними ресурсами; здійснювати
оперативно-технічні
заходи;
формулювати
аналітичні
висновки;
інтерпретувати, систематизувати оцінювати і використовувати отриману
інформацію в управлінської діяльності.
Уміння
виявляти
ознаки
підготовки
(вчинення)
кримінального
правопорушення, організовувати та проводити заходи щодо їх попередження та
припинення.
6.3.3. Компетентності за вибором слухача
Здатність правильної реалізації правових норм на основі аналізу складних
цивільно-правових явищ та проблем.
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Уміння з правових позицій оцінювати зміст міжнародних документів та
нормативно-правових
актів,
якість
кваліфікації
адміністративних
правопорушень, оцінювати адміністративну діяльність та управлінські рішення
правоохоронних органів
Здатність здійснювати підготовку і прийняття індивідуального юридичного
ПК3-3
рішення в адміністративному провадженні на основі юридичних фактів і
конкретних правових норм
Здатність складати процесуальні документи, уміння аналізувати нормативноПК3-4
правові акти та інші документи, аналізувати адміністративно-процесуальні
явища, уміння оцінити конкретну ситуацію, володіння професійними вміннями
та навичками
Здатність та готовність аналізувати нормативно-правовий та інструктивноПК3-5
методичний матеріал, що має значення для захисту процесуальних прав та
інтересів громадян у кримінальному провадженні
7. Програмні результати навчання
7.1. Програмні результати навчання зі спеціальності
Знати
та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення
ПРН-1
публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших
правоохоронних (в тому числі органів ДМС України, ДФС України), органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з правових
питань.
Організовувати та керувати діяльністю юридичних та оперативно-розшукових
ПРН-2
підрозділів. Використовувати на практиці різні інструменти та стратегії для
оцінювання та забезпечення якості виконуваних робіт у процесі управління
правозастосовчим та оперативно-розшуковим підрозділом в різних умовах
обстановки, а також робити звіти та доповіді про них усно та письмово.
Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення,
ПРН-3
аргументовано їх пояснювати.
Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх
ПРН-4
усунення.
Спілкуватися англійською мовою за професійним спрямуванням на рівні B2
ПРН-5
(відповідно до європейської шкали рівнів).
Вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів
ПРН-6
особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й
засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх
посадових обов’язків.
Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в
ПРН-7
різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й
процесуального права в професійній діяльності.
Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних
ПРН-8
висновків й консультацій в конкретних сферах юридичної діяльності.
Здійснювати наукові дослідження в юридичній галузі.
ПРН-9
ПРН-10 Вміти визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати
підлеглих для їх виконання та брати на себе відповідальність за результати
виконання поставлених завдань.
Програмні результати навчання за вибором навчального закладу
Додаткове професійне спрямування «Оперативно-розшукова діяльність підрозділів»
7.2. Програмні результати навчання за вибором навчального закладу
ПРНнз-1 Обґрунтовувати та розробляти пропозиції щодо організації оперативнослужбової діяльності підрозділів та органів охорони державного кордону.
ПК3-2
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ПРНнз-2
ПРНнз-3
ПРНнз-4
ПРНнз-5
ПРНнз-6
ПРНнз-7
ПРНнз-8
ПРНнз-9
ПРНнз-10
ПРНнз-11
ПРНнз-12
ПРНнз-13
ПРНк-1

ПРНк-2

ПРНк-3

ПРНк-4

Обґрунтовувати зміст та розробляти пропозиції щодо організації взаємодії
підрозділів та органів охорони державного кордону з загальновійськовими
підрозділами, частинами та з’єднаннями під час спільного виконання завдань.
Уміння організовувати бойове забезпечення в ході ведення бойових дій, а також
приймати рішення щодо застосування підрозділів родів військ.
Організовувати роботу штабів органів охорони державного кордону під час
планування та здійснення оперативно-службової діяльності в різних умовах.
Розробляти оперативно-службові документи, доводити оперативно-службові
завдання до підлеглих підрозділів; забезпечувати підтримання взаємодії і
управління.
Демонструвати знання щодо порядку приведення органів охорони державного
кордону у вищі ступені готовності.
Виконувати функції управління з планування, організації, мотивації та
контролю в органах охорони державного кордону щодо повсякденної
діяльності, підготовки органів управління.
Обґрунтовувати зміст та розробляти документи з організації зв’язку в
підрозділах
та органах охорони державного кордону, а також в
загальновійськових частинах в різних умовах.
Здійснювати організацію інформаційно-аналітичного забезпечення оперативнослужбової діяльності органів охорони державного кордону та проводити аналіз
ризиків у сфері прикордонної безпеки.
Обґрунтовувати та розробляти пропозиції щодо організації управління силами
та засобами матеріального, технічного та інженерного забезпечення у різних
умовах.
Здійснювати надання домедичної допомоги постраждалим під час виконання
завдань.
Здійснювати водіння бойових машин Державної прикордонної служби
України.
Здійснювати організацію заходів фізичної та вогневої підготовки в органах
охорони державного кордону.
7.3. Програмні результати навчання за вибором слухача
Організовувати ОРД підрозділу: збирати, впорядковувати інформацію;
аналізувати та синтезувати наявну оперативну та управлінську інформацію;
оцінювати інформацію, прогнозувати розвиток обстановки, визначати підстави
для здійснення ОРД, виконувати заходи в рамках оперативно-розшукових справ
та негласні слідчі (розшукові) дії, використовувати форми, методи, сили, засоби
ОРД; складати та оцінювати документи щодо управлінської та оперативнорозшукової діяльності.
Управляти службовою діяльністю оперативного підрозділу; планувати
діяльність підрозділу, готувати, аргументувати та ухвалювати управлінські
рішення; керувати персоналом, оцінювати власну діяльність та діяльність
підлеглих; впорядковувати, організовувати та контролювати використання сил,
засобів оперативного підрозділу.
Збирати, класифікувати, упорядковувати дані,робити висновки та
організовувати ОРД підрозділу в різних умовах обстановки; узагальнювати та
кваліфікувати загрози, планувати та виконувати заходи щодо забезпечення
власної безпеки персоналу та осіб, які сприяють здійсненню ОРД; взаємодіяти
з іншими органами (підрозділами).
Управляти кримінальним аналізом та оперативно-технічним забезпеченням
ОРД, впорядковувати, класифікувати, оцінювати інформаційні ресурси;
планувати та здійснювати оперативно-технічні заходи; формулювати
аналітичні висновки; інтерпретувати, систематизувати оцінювати і
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використовувати отриману інформацію в управлінської діяльності.
Виявляти, аналізувати та співставляти ознаки кримінального правопорушення;
планувати, організовувати та проводити заходи щодо попередження та
припинення кримінальних правопорушень з використанням оперативнорозшукових заходів, форм, методів, сил та засобів ОРД.
7.3. Програмні результати навчання за вибором слухача
ПРНк-1 Здійснювати правильну реалізацію правових норм на основі аналізу складних
цивільно-правових явищ та проблем.
ПРНк-2 Оцінювати з правових позицій зміст міжнародних документів та нормативноправових актів, якість кваліфікації адміністративних правопорушень, оцінювати
адміністративну діяльність та управлінські рішення правоохоронних органів
Здійснювати підготовку і прийняття індивідуального юридичного рішення в
ПРНк-3
адміністративному провадженні на основі юридичних фактів і конкретних
правових норм
Складати процесуальні документи, аналізувати нормативно-правові акти та
ПРНк-4
інші документи, аналізувати адміністративно-процесуальні явища, уміння
оцінити конкретну ситуацію, володіння професійними вміннями та навичками
Аналізувати нормативно-правовий та інструктивно-методичний матеріал, що
ПРНк- 5
має значення для захисту процесуальних прав та інтересів громадян у
кримінальному провадженні
8.Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним умовам в частині
Кадрове забезпечення
кадрових вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері
вищої світи, що підтверджується такими показниками:
- для провадження освітньої програми
на факультеті
правоохоронної
діяльності
створені
конституційного,
адміністративного та міжнародного права; кримінального
права та процесу; теорії та історії держави і права та приватноправових дисциплін; управління оперативно-розшукової
діяльності. Відповідальною за підготовку здобувачів вищої
освіти за даною спеціальністю є кафедра конституційного
адміністративного та міжнародного права;
- робоча група, на яку покладено відповідальність за
підготовку здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю,
складається з трьох науково-педагогічних працівників;
- керівник робочої групи (гарант освітньої програми) – Зьолка
Валентин Леонідович – докторюридичних наук (за
спеціальністю 12.00.07) начальниккафедри; має стаж науковопедагогічної роботи 19 років.
Інші науково-педагогічні працівники, яких планується
залучити до реалізації освітньої програми, мають науковий
ступінь та/або вчене звання, а також підтверджений рівень
наукової і професійної активності.Можлива участь в
освітньому процесі закордонних фахівців та фахівців інших
навчальних і наукових закладів, установ й організацій на
підставі укладених у рамках міжнародного та міжвузівського
співробітництва
договорів/угод/меморандумів/протоколів/порозумінь, а також
представників відповідного рівня кваліфікації органів охорони
державного кордону, Регіональних управлінь, Адміністрації
Державної прикордонної служби України.
Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним
Матеріально-технічне
ПРНк- 5
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забезпечення

умовам в частині технологічних вимог щодо провадження
освітньої діяльності у сфері вищої світи, що підтверджується
такими показниками:
- забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних
занять та контрольних заходів становить 5,5 кв. метрів на одну
особу для заявленого контингенту слухачів;
забезпеченість
мультимедійним
обладнанням
для
одночасного використання в навчальних аудиторіях – 30%;
- наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки з
читальним залом, їдалень, центру культури та дозвілля,
актового залу, спортивних залів та майданчиків, медикосанітарної частини;
- забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком – 100%.

12
та Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає
ліцензійним умовам в частині технологічних вимог щодо
започаткування провадження освітньої діяльності у сфері
вищої світи, що підтверджується такими показниками:
- забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями відповідного або
спорідненого профілю – 14 найменувань;
- наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю;
- наявність опису освітньої програми;
- наявність навчального плану та пояснювальної записки до
нього.
9. Академічна мобільність
Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках
Національна кредитна
міжвузівських договорів/угод/меморандумів про встановлення
мобільність
науково-освітянських відносин для задоволення потреб
розвитку освіти і науки з такими закладами: Національна
академія Національної гвардії України (м. Харків),
Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського
(м.
Київ),
Кам’янець-Подільський
національний університет імені І.Огієнка, Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ,
Інститут
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
(м. Київ), Національна академія сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Кіровоградська
льотна академія Національного авіаційного університету,
Національна академія прокуратури України (м. Київ), Науководослідний інститут вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук
України (м. Харків), Інститут управління державної охорони
України Київського Національного університету імені Тараса
Шевченка, Хмельницький університету правління та права,
Академія Державної пенінтаціарної служби.
Крім того, до керівництва науковою роботою здобувачів вищої
освіти можуть бути залучені провідні фахівці відповідних
вищих навчальних закладів України на індивідуальних умовах.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших
вищих навчальних закладах України, за умови відповідності
набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність та міжнародне освітнє і
Міжнародна кредитна
науково-технічне співробітництво навчальних закладів
мобільність
забезпечується відповідно до підписаних міжнародних
документів, зокрема:
Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між
освітніми закладами низки країн-членів ЄС і країн Східного
Партнерства (з 2017 р.);
Протоколу між Національною академією Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та
Вищою школою міжнародних відносин і суспільної
комунікації (м. Хелм, Республіка Польща, з 2011 р.);
Порозуміння між Національною академією Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та
Інформаційне
навчально-методичне
забезпечення

13

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Вищою школою поліції (м.Щитно, Республіка Польща, з 2011
р.);
Щорічного плану співпраці між Національною академією
Державної прикордонної служби України імені Б.
Хмельницького і Навчальним центром імені Солдатів
Прикордонного Корпусу Прикордонної Варти (м. Кентшин,
Республіка Польща).
Передбачено у разі укладання міжнародних договорів із
дотриманням режиму секретності.
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2.Перелік компонент освітньої програми
та їх логічна послідовність
2.1.Перелік компонент освітньої програми
Компонента освітньої програми
Форма
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові роботи
підсумкового
кредитів
(проекти), практики, кваліфікаційна робота)
контролю
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОП
Додаткове професійне спрямування «Оперативно-розшукова діяльність підрозділів»
Диференційований
ОК 01. Наукові основи управління
3
залік
Диференційований
ОК 02. Професійна педагогіка та морально3
психологічне забезпечення
залік
Диференційований
ОК 03. Іноземна мова за професійним
3
спрямуванням
залік
Диференційований
ОК 04. Теорія і практика правових наукових
3
досліджень
залік
Диференційований
ОК 05. Правові засади забезпечення національної
3
безпеки в прикордонній сфері
залік
Екзамен
ОК 06. Кримінально-процесуальна діяльність
7
органів (підрозділів) ДПС України
4
Екзамен
ОК 07. Актуальні проблеми міжнародного права
Екзамен
ОК 08. Адміністративно-правові засади діяльності
5
ДПС України
Диференційований
ОК 09. Нормотворча діяльність
3
залік
Екзамен
ОК 10. Адміністративно-господарська діяльність
6
органів (підрозділів) ДПС України
4
Екзамен
ОК 11. Проблеми кваліфікації злочинів
Екзамен
ОК 12. Правові засади діяльності органів
(підрозділів) ДПС України щодо роботи з
8
іноземцями та митними органами
Диференційований
ОК 13. Забезпечення національних та
конституційних стандартів прав людини у
залік
6
адміністративній діяльності органів
(підрозділів) ДПС України
Захист
ОК 14. Магістерська робота
4
магістерської
роботи
2
Захист практики
ОК 15. Практична підготовка
Загальний обсяг обов’язкових компонент
64
Код н/д

Вибіркові компоненти ОП
Додаткове професійне спрямування «Оперативно-розшукова діяльність підрозділів»
Компонента освітньої програми
Форма
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові роботи
Код н/д
підсумкового
кредитів
(проекти), практики, кваліфікаційна робота)
контролю
Оперативно-службова діяльність підрозділів
Екзамен
ВБ 01.
5
та органів охорони державного кордону
Тактика загальновійськових частин та
Екзамен
ВБ 02.
4
з'єднань
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ВБ 03.
ВБ 04.
ВБ 05.
ВБ 06.

Бойове забезпечення та застосування
підрозділів родів військ
Служба штабів

3

Управління повсякденною діяльністю
органу охорони державного кордону
Організація зв'язку

3

ВБ 09.

Інформаційно-аналітичне забезпечення
оперативно-службової діяльності
Матеріально-технічне та інженерне
забезпечення
Організація вогневої підготовки

ВБ 10.

Фізична підготовка

ВБ 07.
ВБ 08.

Управління оперативно-розшуковою
діяльністю
Кримінальнийаналіз та оперативно-технічне
ВБ 12.
забезпечення
Оперативна протидія злочинності на
ВБ 13.
державному кордоні
Загальний обсяг вибіркових компонент
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВБ 11.

3

3
4
6
3
3
13
3
3
56
120

Диференційований
залік
Диференційований
залік
Диференційований
залік
Диференційований
залік
Екзамен
Екзамен
Диференційований
залік
Диференційований
залік
Екзамен
Диференційований
залік
Диференційований
залік
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2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми
(ухвалено окремим документом)

3.Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 081
«Право»проводиться у формі складання атестаційного іспиту та захисту
кваліфікаційної роботи у відповідності до навчального плану та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації «Магістрправа» та професійної кваліфікації «Офіцер
оперативно-тактичного рівня».Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Термін проведення атестації визначається навчальним планом та графіком
освітнього процесу.

