РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму зі спеціальності 252 «Безпека
державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного кордону»
Актуальним завданням забезпечення національної безпеки на
державному кордоні є підготовка висококваліфікованих фахівців
прикордонників, формування нового покоління управлінців, які мають
глибокі знання, вміють системно та інноваційна мислити, ухвалювати
ефективні рішення, керуватися принципами законності та ставати на захист
державних інтересів. Одним із шляхів його досягнення є одержання освіти в
галузі 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону».
Освітньо-професійна програма «Безпека державного кордону» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека,
безпека
державного_
кордону»
розроблена
науково-педагогічними
працівниками кафедри прикордонної служби Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького і
спрямована на надання здобувачам вищої освіти кваліфікації бакалавр
безпеки державного кордону. При розробці програми враховано передовий
вітчизняний та зарубіжний науково-педагогічний досвід, проведено
консультації з фахівцями-практиками та потенційними роботодавцями.
Метою освітньо-професійної програми «Безпека державного кордону»
є професійна підготовка офіцерів тактичного рівня Державної прикордонної
служби України, здатних вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки
.
.
.
.
.
державного кордону на ділянш відповідальиосп прикордонного шдроздшу, а
також актуальних завдань охорони кордону на тактичному рівні. При цьому
акцент зроблено на підготовці здобувачів вищої освіти до професійної
діяльності у галузі безпеки державного кордону з урахуванням уніфікованих
стандартів щодо підготовки співробітників прикордонних служб ЄС
(Common Core Curriculum).
Особливістю програми є тісна співпраця з Департаментом охорони
державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України,
.
.
органами та шдроздшами охорони державного кордону, що дозволяє
опанувати сучасними формами та методами здійснення оперативно
службової діяльності на реальних прикладах, зокрема шляхом проходження
практичної підготовки в підрозділах охорони державного кордону
(відділення інспекторів прикордонної служби, мобільні прикордонні застави,
відділи прикордонної служби різних типів).
Освітні технології, що використовуються, спрямовані на формування
програмних компетентностей згідно вимог освітньо-професійної програми.
Програмні компетентності та результати навчання, вказані в освітньо
професійній програмі «Безпека державного кордону», визначені виходячи із
видів і завдань діяльності у сфері безпеки державного кордону. Зміст

загальних та фахових компетентностей поглиблює та деталізує зміст
підготовки бакалаврів безпеки державного кордону згідно запропонованої
освітньо-професійної програми.
Якість змістовної складової компонент освітньо-професійної програми
не викликає сумніву. Перелік обов'язкових та вибіркових компонентів
· освітньо-професійної програми «Безпека державного кордону» в цілому
логічний і послідовний. Обов'язкові та вибіркові компоненти розкривають
сутність актуальних на сьогодні проблем в сфері безпеки державного
кордону та формують весь перелік програмних компетентностей,
передбачених програмою.
В сукупності, розроблена освітньо-професійна програма «Безпека
державного кордону» зі спеціальності 252 «Безпека державного кордону»
відповідає заявленому першому (бакалаврському) рівню вищої освіти, а її
реалізація дозволяє сформувати компетентності, необхідні для успішного
вирішення задач щодо здійснення оперативно-службової діяльності
підрозділу охорони державного кордону в різних умовах обстановки та
забезпечити відповідність програмних результатів навчання запитам
потенційних роботодавців (стейкхолдерів).
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