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 «Організація фізичної
ПІДГОТОВКИ та спорту»
На сучасному еташ розвитку прикордонного відомства набуває
особливої уваги й потребує вирішення проблема якісної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників здатних кваліфіковано використовувати
набуті за період навчання знання та практичні навички у майбутній
професійній діяльності.
Перед закладом вищої освіти постає завдання підготовки фахівців, які
володіють актуальними знаннями, гнучким і критичним мисленням, творчою
ініціативою, високим адаптаційними можливостями. Основна ідея процесу
професійної підготовки курсантів за додатковим професійним спрямуванням
«Організація фізичної підготовки та спорту» полягає в тому, щоб створити
умови, що дозволяють курсантам в навчально-виховному процесі
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імені Богдана Хмельницького розвивати креативне мислення, творчо
осмислювати і освоювати інноваційні технології фізичного виховання.
Саме на формування професійно важливих якостей і компетенцій
випускників спрямована ОПП. Дана програма є нормативним документом,
який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні,
навчальні та методичні вимоги до підготовки бакалаврів за спеціальністю 252
«Безпека державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного кордону», додаткове професійне спрямування
«Організація фізичної підготовки та спорту».
Структура освітньо-професійної програми включає в себе всі необхідні
елементи: загальні положення, характеристику професійної діяльності
випускника; компетентності випускника, що формуються в результаті
засвоєння освітньо-професійної програми; документи, що регламентують
зміст і організацію освітнього процесу при реалізації програми; фактичне
ресурсне забезпечення.
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конкурентоспроможного фахівця, який володіє актуальними знаннями,
уміннями та навичками як офіцера-прикордонника так і фахівця фізичної
культури і спорту, готового до самостійної професійної діяльності.
Таким чином освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за
спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні
науки, національна безпека, безпека державного кордону», додаткове
професійне спрямування «Організація фізичної підготовки та спорту» має
комплексний та цільовий підхід, формує фахові навики та компетентності у
здобувачів вищої освіти, які необхідні для подальшої професійної діяльності
та відповідає вимогам до такого виду документів і може бути рекомендована

до впровадження в освітньому процесі Національної академн Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
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