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 кінологічного
забезпечення оперативно-службової діяльності»
Реформування та розвиток Державної прикордонної служби України
потребує високоосвічених, кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати
складні завдання щодо охорони та захисту державного кордону. З метою
реалізації державної політики в галузі безпеки державного кордону,
впровадження міжнародних стандартів навчання, в Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
здійснюється підготовка висококваліфікованих офіцерських кадрів, у тому
числі бакалаврів за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» в галузі
знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону».
Об'єктивною необхідністю та актуальним є визначення змісту, мети та
завдань освітньо-професійної підготовки бакалаврів безпеки державного
кордону.
З метою актуалізації змісту, мети та завдань освітньо-професійної
шдготовки бакалаврів безпеки державного кордону з урахуванням
додаткового професійного спрямування «Організація кінологічного
забезпечення оперативно-службової діяльності» робочою групою кафедри
тактики
прикордонної
служби Національної
академії державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відповідно до
вимог чинного законодавства розроблена освітньо-професійна програма зі
спеціальності 252 Безпека державного кордону. Програма передбачає
набуття курсантами теоретичних знань, умінь, практичних навичок та інших
компетентностей, достатніх для вирішення актуальних завдань охорони
кордону на тактичному рівні, а також організації використання кінологів та
службових собак в охороні державного кордону.
Представлена освітньо-професійна програма дозволяє здобувачам
вищої освіти сформувати інтегральну компетентність - здатність
розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки
ділянки державного кордону або
навчання, які характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та
методів системного аналізу та дослідження операцій, управління, збройної
боротьби, охорони державного кордону та правоохоро~~;ої діяльності.
Структура освітньо-професійної програми передбачає наявність
обов'язкових компонент, які формують професійні програмні компетентності

і забезпечують здобуття поглиблених знань, умінь та навичок зі
спеціальності, та вибіркових компонент, які відображають специфіку
підготовки фахівця з організації кінологічного забезпечення.
Розроблена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти за спеціальністю 252 Безпека державного кордону може
бути використана у освітньому процесі для підготовки майбутніх офіцерівприкордонниюв.
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