РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 252 Безпека державного кордону
галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону, додаткове професійне спрямування «Оперативно-службова
діяльність мобільних підрозділів»
Представлена освітньо-професійна програма вищої освіти, що
реалізується за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» галузі
знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»,
першого (бакалаврського) рівня, включає комплекс документів розроблений
у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана
Хмельницького
із
врахуванням
потреб
Державної
прикордонної служби України та відповідних вимог законодавства з питань
ОСВІТИ.

Освітньо-професійна програма складає 240 кредитів та включає всі
види аудиторної та самостійної роботи курсантів, практичної підготовки і
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часу, що вщводиться на контроль якості засвоєння курсантами освітньопрофесійної програми. ОПП регламентує мету, очікувані результати
навчання, зміст, умови і технологію реалізації освітнього процесу, оцінку
якості підготовки бакалавра за даною спеціальністю і включає у себе:
загальну інформацію, мету і характеристику освітньої програми,
працевлаштування випускників та подальшого навчання, викладання та
оцінювання, загальні та професійні (фахові) компетентності, програмні
результати навчання, основні та вибіркові освітні компоненти, ресурсне
забезпечення реалізації програми, структурно-логічну схему, форму атестації
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. програмних
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ОСВІТИ,
вищоі
здобувачів
компетентностей компонентам освітньої програми.
Дуже важливо, що дана ОПП змістовно охоплює важливі сучасні
критерії, що висуваються до навчання. Представлена ОПП передбачає, що в
результаті засвоєння ОПП у випускника повинні бути сформовані такі
компетентності: інтегральна, загальні та професійні (фахові).
Таким чином, освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів із
спеціальності 252 «Безпека державного кордону» має комплексний та
цільовий підхід, формує фахові навики та компетентності у курсантів, які
необхідні для подальшої професійної діяльності та відповідає вимогам до
такого виду документів і може бути рекомендована до впровадження в
освітній процес у Національній академії Державної прикордонної служби
України
імені Богдана
Хмельницького
для
підготовки
офіцерів-

прикордонниюв за додатковим професійним спрямуванням «Оперативно
службова діяльність мобільних підрозділів».
Заступник директора департаменту - начальник управління професійної
·
ї діяльності Департаменту особового
кордонної служби України
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