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»
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону» забезпечує підготовку офіцерів тактичного
рівня, які є компетентними в управлінні прикордонними підрозділами і
несуть особисту відповідальність за свої дії та здатні до подальшого
навчання з високим рівнем автономності. Програма відповідає першому
(бакалаврському) рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за
Національною рамкою кваліфікації.
Структура ОПП є достатньо логічною. У ній зазначені мета, завдання,
зміст кожного освітнього компонента, а також його місце в структурі ОПП,
очікувані результати навчання, загальні і професійні (фахові) компетентності,
що формуються в результаті освоєння дисциплін. Нормативні дисципліни
навчального плану, які наведені у програмі, відображають актуальні для
сучасного вищого навчального закладу професійні компетентності.
Позитивним є те, що в програмі зазначаються не тільки цілі, але й очікувані
програмні результати навчання, зміст, умови та технології реалізації
освітнього процесу, оцінка якості підготовки випускника за даною
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спешальністю.
Особисті спостереження за навчальним процесом показують, що
курсанти
повністю
забезпечені
необхідною
навчально-методичною
літературою, аудиторіями, спортивними залами, спортивним інвентарем,
технічними засобами навчання. Якісні показники науково-педагогічного
складу в повній мірі відповідають профілю освітніх компонентів освітньо
професійної програми. До проведення практичної підготовки курсантів
залучаються офіцери, які мають відповідний фах, досвід служби в органах
охорони державного кордону.
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону» в повній мірі відповідає першому (бакалаврському)
рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за Національною
рамкою кваліфікації і рекомендована для · реалізації в освітньому процесі
Національної академії Державної прикордонної служби України імені

Богдана Хмельницького для підготовки офіцера-прикордонника
додатковим спрямуванням «Організація фізичної підготовки та спорту»
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