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 шдроздтлгв прикордонного контролю»
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону» включає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть
здійснювати підготовку за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для
.
.
виконання шєі програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти з
урахуванням виконання завдань прикордонного контролю.
Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 252
«Безпека державного кордону» розроблена робочою групою кафедри тактики
прикордонної служби та враховує рекомендації досвідчених офіцерів
практиків Адміністрації Держприкордонслужби. Прикордонне відомство має
потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності. В освітньо-професійній
програмі визначено програмні компетентності виходячи із видів та завдань
навчання. Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш
відповідні для запропонованої програми. Професійні компетентності носять
практичний характер і можуть бути використані майбутніми офіцерами
прикордонниками. Навчальний план повністю відповідає завданням
освітньо-професійної програми. Послідовність вивчення дисциплін, перелік
та обсяг обов'язкових та вибіркових дисциплін відповідають структурно
логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 252
«Безпека державного кордону» додаткове професійне спрямування
«Оперативно-службова діяльність підрозділів прикордонного контролю» і
покликані сприяти забезпеченню відповідності результатів навчання запитам
стейкголдерів.
· У зв'язку із запровадженням безвізового режиму з країнами
Європейського союзу (Указ Президента України №146/2017 від 26.05.2017
р.) та біометричного контролю у пунктах пропуску (Указ Президента
України №256/2017 від 30.08.2017) пропоную у робочу програму ОК
«Прикордонний контроль» ввести відповідну тематику занять.
Освітньо-професійна програма «Безпека державного кордону» зі
спеціальності 252 Безпека державного кордону першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти може бути використана у освітньому процесі

Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького для підготовки здобувачів вищої освіти за
додатковим професійним спрямуванням «Оперативно-службова діяльність
гпдрозшлгв прикордонного контролю».
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