Відгук
на освітньо-наукову програму «Безпека державного кордону» третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону»
Освітньо-наукова програма (ОНП) третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» спрямована на
підготовку докторів філософії у сфері відповідальності ДПСУ. ОНП відповідає
принципу безперервності професійної освіти та меті навчання щодо підготовки
докторів філософії з безпеки державного кордону, які здатні виявляти та
розв’язувати завдання в галузі професійної та дослідницько-інноваційної
діяльності.
На ОНП забезпечується можливість реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії. Також ОНП передбачає проходження ад’юнктами педагогічної
практики шляхом підготовки та проведення групових, практичних, семінарських
занять; розроблення навчально-методичного матеріалу для проведення занять, а
також матеріалів поточних і підсумкових контрольних заходів. На педагогічну
практику передбачено 4 кредити ЄКТС.
Упродовж періоду навчання існує можливість для набуття соціальних
навичок (soft skills). Це досягається, зокрема, під час вивчення дисциплін
«Основи наукової комунікації» і «Методика викладання у вищій школі».
Вступ на ОНП здійснюється на конкурсній основі. Під час вступних
випробувань проводяться заходи, які спрямовані на виявлення необхідних
початкових знань та можливостей засвоювати освітні компоненти ОНП.
Ад’юнкти НАДПСУ мають можливість розширювати та поглиблювати
професійні компетентності. Зокрема, існує можливість отримання сертифікату
про рівень володіння англійською мовою (В2). Це забезпечується на основі
співпраці між НАДПСУ та Воєнно-дипломатичною академією імені Євгенія
Березняка. Крім цього, ад’юнкти академії мають можливість проходити
стажування у Вищій школі міжнародних відносин і комунікацій м. Хелм
(Польща).
Відмічається активне впровадження академією студентоцентрованого
підходу, що проявляється в організації процесу навчання, формуванні відповідної
матеріально-технічної бази, налагодженні чіткого зворотного зв’язку через різні
форми опитувань і анкетування тощо.
Ад’юнкти академії мають можливість ознайомлюватись з цілями, змістом та
очікуваними результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання з
окремих навчальних дисциплін.
Інноваційне навчання, що має місце в академії, зменшує розрив між
освітньою та науковою компонентами, органічно поєднує навчання та наукову
діяльність за принципом «досліджуючи-навчаю». Ад’юнкти мають можливість
набувати навичок роботи з науковою літературою, узагальнення емпіричного

матеріалу, коректного цитування, застосування методів математичного
моделювання тощо.
В академії питанням, що визначають процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, приділена належна увага, хоча й на ОНП не
відмічалося таких випадків.
Приділяється належна увага в академії і питанням академічної
доброчесності. Зокрема, в НАДПСУ створено локальний репозитарій навчальних
праць, письмові праці здобувачів (кваліфікаційні випускні роботи, курсові
роботи, реферати) перевіряються на плагіат за допомогою ПЗ «Strike Plagiarism»,
наукові праці НГТП на ОНП перевіряються інформаційно-технологічними
засобами ТОВ «Антиплагіат», в академії активно працює Група сприяння
академічній доброчесності.
З метою формування компетентностей у межах тематики дисципліни
«Теоретико-прикладні проблеми ОСД ДПСУ» з ад’юнктами часто зустрічаються
представники роботодавців від АДПСУ.
Матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення
ОНП відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Окрім
того, навчально-методичне забезпечення програмних дисциплін (РПНД,
силабуси, конспекти лекцій тощо) періодично оновлюється та доступне для
учасників освітнього процесу. Всі дисципліни забезпечені підручниками та
навчальними посібниками, наочними матеріалами, технічними засобами
навчання. Навчально-методичне забезпечення ОНП розміщене в модульному
середовищі навчання. Обладнання аудиторій, лабораторій і комп’ютерних класів
(включно зі спеціалізованими аудиторіями) дозволяє ефективно проводити всі
види занять.
Ад’юнкти академії мають можливість приймати участь у періодичному
перегляді освітніх програм.
Під час подання документів на вступ до ад’юнктури вступники подають
«Дослідницьку пропозицію». У разі зміни тематики дисертаційного дослідження
ад’юнкт має право на зміну наукового керівника. Це питання погоджується
Вченою радою НАДПСУ. Всі теми наукових досліджень ад’юнктів пов’язані з
науковими інтересами керівників, свідченням чого є публікативна та наукова
діяльність наукових керівників за тематикою, близькою до теми дисертаційного
дослідження ад’юнкта, спільні наукові публікації керівника та ад’юнкта, участь у
науково-дослідних роботах.
Здобуття освіти на ОНП в НАДПСУ є ефективним і привабливим.
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