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
Основними функціями Державної прикордонної служби України є
охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших
водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії,
забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного
режиму; здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і
пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої
території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і
припинення випадків незаконного їх переміщення. Саме на забезпечення
виконання цих функцій спрямована рецензована освітньо-професійна
програма підготовки фахівців за спеціальністю 252 Безпека державного
кордону, яка розроблена проектною групою, представленою досвідченими
офіцерами кафедри тактики прикордонної служби факультету охорони та
захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького та стейголдерами ОПП:
представниками здобувачів вищої освіти, випускників а також роботодавців.
Метою проаналізованої ОПП є підготовка офіцерів тактичного рівня,
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які є компетентними в управлінні прикордонними шдроздшами 1 несуть
особисту відповідальність за свої дії та здатні до подальшого навчання з
високим рівнем автономності.
В ОПП запропоновано перелік загальних та фахових компетентностей,
що забезпечують професійний саморозвиток здобувачів вищої освіти та їхню
.
.
здатність до вирішення актуальних завдань охорони кордону на тактичному
рівні. Значна увага приділена забезпеченню необхідними знаннями,
уміннями та навичками майбутніх офіцерів-прикордонників, а також
практичній підготовці.
Структурно-логічна схема ОПП забезпечує наступність та
перспективність у вивченні дисциплін, має логічну послідовність
формування фахових компетентностей. Аналіз програми показав, що
навчання за спеціальністю 252 Безпека державного кордону грунтується на
проблемно-орієнтованому та контекстному навчанні з застосуванням
діяльнісно та компетентністно-орієнтованих технологій. Дана ОПП є
системою освітніх компонентів, яка орієнтує на виконання функцій
прикордонного відомства, розв'язання практичних проблем забезпечення
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охорони та захисту державного кордону на ділянці прикордонного
підрозділу. Освітні компоненти ОПП покликані забезпечити курсантам
фундаментальну теоретичну та практичну підготовку для набуття здатності
виконувати професійні завдання й обов' язки на первинних офіцерських
посадах.

Усе вищезазначене дозволяє констатувати, що проанашзована
освітньо-професійна програма за спеціальністю 252 Безпека державного
кордону відповідає сучасним вимогам до освітніх програм, а її реалізація
дозволить
забезпечити
підготовку
висококваліфікованих
офіцерів
прикордонників.
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