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І. Пояснювальна записка
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького здійснює набір: за державним замовленням зі
спеціальності 252 «Безпека державного кордону». Вступ до Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
здійснюється для здобуття ступеня доктор філософії на основі ступеня
магістра.
Додаткове фахове випробування проводиться для осіб, які не мають
вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 25 “Воєнні
науки, національна безпека, безпека державного кордону” за спеціальністю
252 “Безпека державного кордону” та дозволяє діагностувати рівень
початкової підготовки кандидатів до навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти за відповідними спеціальностями з метою надання
допуску до складання вступного іспиту.
При організації і проведенні додаткового фахового випробування
необхідно керуватись такими нормативними актами:
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року
№ 1274; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№ 1225/35508);
Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
(затверджено наказом ректора від 26 грудня 2018 року № 316);
Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання результатів
навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (затверджено
наказом ректора від 18 листопада 2019 року № 395);
Освітні програми підготовки фахівців ступеня магістра за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 25 “Воєнні науки,
національна безпека, безпека державного кордону” за спеціальністю
252 “Безпека державного кордону”;
Робочі програмами навчальних дисциплін «Прикордонна служба»,
«Організація прикордонного контролю», «Адміністративно-юрисдикційна
діяльність прикордонних підрозділів» для підготовки фахівців ступеня магістра
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 25 “Воєнні науки,
національна безпека, безпека державного кордону” за спеціальністю
252 “Безпека державного кордону”.
Додаткове фахове випробування проводиться в письмовій формі шляхом
тестування за відповідним переліком питань. Тестові завдання містять 50
питань теоретичного характеру. Здача додаткового фахового випробування
проводиться в аудиторних класах.
Додаткове фахове випробування проводиться за двома етапами: перший –
вирішення тестових завдань групою кандидатів до вступу – 80 хвилин; другий –
перевірка результатів тестування кандидатів членами предметної комісії за
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кодами відповідей – 40 хвилин. Загальний час на проведення вступного
випробування – 120 хв.
У призначений час група кандидатів розміщується у спланованих
аудиторіях з розрахунку – один кандидат до вступу за одним письмовим
столом.
Голова комісії (або за його вказівкою – член підкомісії) проводить
інструктаж щодо мети, порядку проведення додаткового фахового
випробування, вимог до оформлення результатів.
Вступники отримують визначені головою комісії варіанти тестових
завдань, бланки для відповідей (зі штампом приймальної комісії), приступають
до їх виконання. Після чого починається відлік часу.
Під час тестування вступник повинен дати відповідь на кожне питання.
Після виконання завдання або по закінченню встановленого часу
кандидати до вступу здають опрацьовані завдання комісії для перевірки і
залишають аудиторію.
Під час проведення додаткового фахового випробування забороняється
використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не
передбачені рішенням предметної комісії, а також вести розмови між
вступниками. В разі порушення вступником даної вимоги він відсторонюється
від участі у випробуванні. На його роботі голова комісії вказує причину
відсторонення та час.
ІІ. Програма вступного випробування
Компетентності вступників, які перевіряються:
Розуміння системи та процесів забезпечення безпеки державного кордону,
моделі інтегрованого управління кордонами, функціонування
підсистем
побудови охорони державного кордону, способів застосування сил і засобів (у
тому числі службових тварин), оцінювання їх ефективності.
Розуміння основ дій прикордонних підрозділів, тактики та способів дій
підрозділів, питань організації бойового, ресурсного, інженерно-технічного
забезпечення та зв’язку в підрозділі в різних умовах функціонування та різних
формах оперативно-службових дій.
Здатність організовувати систему охорони державного кордону на ділянці
відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури
прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативнотехнічні заходи та слідчі дії, заходи примусу, використовувати штатне
озброєння, обладнання, технічні та транспортні засоби для виконання завдань з
охорони державного кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних нарядів.
Тематика для підготовки:
1. Тема: Законодавство України з прикордонних питань.
Законодавство України та інші нормативно-правові документи, що
визначають та регламентують питання охорони державного кордону й
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оперативно-службової діяльності на ділянці підрозділу Державної
прикордонної служби України.
2. Тема: Організація оперативно-службової діяльності на ділянці
прикордонного підрозділу.
Організація оперативно-службової діяльності на ділянці прикордонного
підрозділу. Порядок роботи начальника прикордонного підрозділу щодо
прийняття рішення.
3.
Тема: Організація та несення служби прикордонних нарядів в
Державній прикордонній службі України.
Організація та несення служби прикордонних наряді в Державній
прикордонній службі України.
ІІІ. Оцінювання відповіді вступника
Виконані завдання перевіряються складом комісії, визначається кількість
вірних відповідей та встановлюється кількість одержаних кожним вступником
балів згідно з таблицею переведення балів, отриманих за тестові завдання.
Оцінка за додаткове фахове випробування виставляється:
«допущений», якщо вступник одержав 160 балів та більше, надав не менше
60 % правильних відповідей (30 правильних відповідей з 50 запропонованих
питань);
«не допущений» – якщо вступник одержав менше 160 балів, надав менше
60 % правильних відповідей (менше 30 правильних відповідей з 50
запропонованих питань).
Після перевірки тестових завдань приймальною комісією результати
оцінювання виставляється в екзаменаційну відомість і екзаменаційний лист та
оголошуються вступникам.
Таблиця
переведення балів, отриманих за тестові завдання
(за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів)
Вірні
відповіді
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Шкала
100–200
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124

Вірні
відповіді
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Шкала
100–200
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150

Вірні
відповіді
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Шкала
100–200
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176

Вірні
відповіді
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Шкала
100–200
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
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