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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність»
зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека»за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 (зі змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1124 від
31.10.2001 р., № 801 від 15.08.2012 р., № 692 від 18.09.2013 р., № 507 від
27.05.2014 р., № 901 від 31.10.2018 р.) і наказу Міністерства освіти і науки
України № 261-Л від 09.04.2019 р. у Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького з 13 по 15 травня 2019
року експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
Голова комісії: Зозуля Євген Вікторович – професор кафедри
загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС
України, доктор юридичних наук, професор;
Член комісії: Богатирьова Ольга Іванівна – професор кафедри
кримінального права і кримінології Національного університету Державної
фіскальної служби України, доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник,
розглянула подані матеріали акредитаційної справи та перевірила
рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти.
Перевірку
діяльності
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти у Національній академії Державної прикордонної
служби України імені Б. Хмельницького (далі – Національна академія),
проведено експертами відповідно до Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах (затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 09.08.2001 р. № 978); Державних вимог до акредитації напряму
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу (затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 13.06.2012 р. № 689); Положення про експертну комісію та порядок
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проведення акредитаційної експертизи (затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.01.2002 р. № 16); Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності (затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187, в редакції від 10.05.2018 р.).
Висновки сформовані на основі аналізу:
- матеріалів справи щодо проведення первинної акредитації освітньопрофесійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти, які підготовлені Національною
академією;
- встановлених законодавством вимог щодо навчально-методичного,
кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої
діяльності;
- фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів та лабораторій;
- навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та
організації освітньої, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;
- контрольних перевірок рівня знань здобувачів вищої освіти за
результатами комплексних контрольних робіт з циклу загальної та
професійної підготовки;
- звітів про проходження начальної практики здобувачами вищої
освіти.
Розділ 1. Загальна характеристика Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького – вищий навчальний заклад державної форми
власності, який підпорядкований Адміністрації Державної прикордонної
служби України.
Історичний шлях Національної академії розпочався 14 грудня 1992
року, коли відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 700 на
базі колишнього Хмельницького військового артилерійського командного
училища був створений Інститут прикордонних військ України.
У 1995 році Інститут прикордонних військ України згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 року № 268 було
реформовано в Академію Прикордонних військ України.
За роки існування навчального закладу змінювалась його назва,
напрями підготовки, відбувались структурні зміни.
4 серпня 1995 року постановою Кабінету Міністрів України Академії
присвоєно ім’я Богдана Хмельницького.
30 квітня 1999 року академії присвоєно статус Національної.
У серпні 2003 року у зв’язку з реформуванням Прикордонних військ у
Державну прикордонну службу України Національна академія отримала
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назву Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького.
Загалом у Національній академії підготовлено та направлено для
органів (підрозділів) охорони державного кордону понад 10 тисяч
висококваліфікованих офіцерів-прикордонників.
Керівництво Національною академією Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького здійснює ректор академії –
генерал-майор Шинкарук Олег Миколайович, 1970 року народження.
Шинкарук О.М. розпочав свою науково-педагогічну діяльність у 1993
році в Інституті Прикордонних військ України (м. Хмельницький) на посаді
викладача кафедри інженерно-технічних засобів охорони кордону.
У 1996 році Шинкарук О.М. захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук за спецтемою і в 1997 році
отримав вчене звання «доцент». У 1999 році, закінчив факультет управління
Національної академії Прикордонних військ України за спеціальністю
«Службово-бойове застосування та управління діями частин та з’єднань
Прикордонних військ України». У 2001 року, захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спецтемою, а у
2003 році отримав вчене звання «професор».
Упродовж 1993–2002 р. Шинкарук О.М. пройшов від посади
викладача, старшого викладача кафедри, провідного наукового співробітника
науково-дослідного відділу академії, секретаря вченої ради академії до
посади професора, заступника начальника кафедри. З травня 2002 року по
грудень 2007 року обіймав посаду начальника кафедри інженерного та
технічного забезпечення охорони кордону Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, а в грудні 2007 р. був
звільнений за вислугою років у запас Збройних сил України.
З грудня 2007 р. обіймав посаду завідувача кафедри радіотехніки та
зв’язку Хмельницького національного університету, а з січня 2010 р.
виконував обов’язки проректора з організації діяльності, контролю та
перспективного розвитку цього ж навчального закладу. У вересні 2013 р. був
призначений на посаду проректора Хмельницького національного
університету з науково-педагогічної діяльності.
У листопаді 2014 р., був призваний до лав Державної прикордонної
служби України і призначений на посаду першого заступника ректора
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького, а в квітні 2015 р. обраний за конкурсом на посаду
ректора академії.
Шинкарук О. М.
є
академіком
Академії
наук
прикладної
радіоелектроніки та дійсним членом Академії інформатизації освіти. У
травні 2015 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти
України».
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Основними
результатами
науково-педагогічної
діяльності
Шинкарука О.М. є підготовка 2 докторів та 19 кандидатів наук, розробка
2 монографій та 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і
науки України, понад 160 наукових праць та отримання 6 патентів на корисні
моделі. З 2002 року Шинкарук О.М. бере участь у роботі спеціалізованих
вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у галузі
технічних наук (Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького, Національний університет «Львівська
політехніка»). Є заступником головного редактора редколегії фахового
наукового видання «Збірник наукових праць Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Серія:
військові та технічні науки» (відкрите видання та видання з обмеженим
доступом).
Нагороджений: знаком «Відмінник освіти України»; Андріївською
медаллю «Державна прикордонна служба України» – «За віру та вірність»;
медалями і відзнаками Державної прикордонної служби України.
Основними установчими документами, що забезпечують умови
діяльності Національної академії, є:
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 700 від 14.12.1992 р.
«Про створення на базі Хмельницького вищого артилерійського командного
училища Інституту Прикордонних військ України»;
2. Статут Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького, схвалений загальними зборами
Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького від 29 серпня 2017 р. (протокол № 8), затверджений
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 28.12.2017 р. № 121.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2016 р.
№ 966 л на надання освітніх послуг по підготовці магістрів правоохоронної
діяльності у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького з 2017 р.
4. Довідка про включення вищого навчального закладу до
Державного реєстру вищих навчальних закладів України від 20.06.2008 р.
№ 23-Д-329.
5. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від
01.08.2003 р. серія А00 № 248687.
6. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно:
1) від 30.01.2019 р. № 155055657;
2) від 30.01.2019 р. № 155064260.
7. Державні акти на право постійного користування земельними
ділянками серія ЯЯ № 0333854 від 22.12.2010 р., серія ЯЯ № 0333853
від 22.12.2010 р., серія ЯЯ № 0334661 від 13.04.2009 р.
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8. Довідка, що підтверджує правові підстави володіння
Національною академією Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького будівлями, спорудами, навчально-матеріальною базою,
господарськими об’єктами, інженерними мережами інв. № 1988.
Юридична адреса: вул. Шевченка 46, м. Хмельницький, 29000.
Сьогодні Національна академія – багатопрофільний навчальний заклад,
який здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії та
докторів наук для потреб Державної прикордонної служби України.
Структурно Національна академія складається з Інституту підвищення
кваліфікації, 5 факультетів (підготовки керівних кадрів, охорони та захисту
державного кордону, правоохоронної діяльності, іноземних мов і
гуманітарних дисциплін, інженерно-технічного), докторантури, ад’юнктури,
26 кафедр, підрозділів управління та забезпечення навчального процесу.
Відповідно до отриманих ліцензій Національна академія проводить
підготовку офіцерських кадрів для органів (підрозділів) охорони державного
кордону та цивільних фахівців із вищою освітою за 11 спеціальностями.
На факультеті підготовки керівних кадрів ліцензовано та ведеться
навчання за освітньо-професійними програмами «Безпека державного
кордону», «Військове управління (за видами збройних сил)»,
«Автомобільний транспорт», «Національна безпека (сфера прикордонної
діяльності» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Ліцензовано
спеціальність «Публічне управління та адміністрування» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
Факультет охорони та захисту державного кордону веде навчання за
ліцензованою освітньо-професійною програмою «Безпека державного
кордону» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Факультет правоохоронної діяльності проводить підготовку здобувачів
вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Право» та
«Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) і другим
(магістерським) рівнями вищої освіти.
На факультеті іноземних мов і гуманітарних дисциплін здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами
«Філологія» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями
вищої освіти та «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти.
Інженерно-технічний факультет здійснює підготовку фахівців за
освітньо-професійними програмами «Автомобільний транспорт» за першим
(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти та
«Телекомунікації та радіотехніка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти.
Підготовка здобувачів вищої освіти в Національній академії
проводиться за очною (денною) і заочною формами навчання, за державним
замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб.
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Надання освітніх послуг з підготовки магістрів правоохоронної
діяльності в Національній академії здійснюється з 2017 року відповідно до
Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2016 р. № 966л.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 3-дск від
13.03.2017 р. у Національній академії створено спеціалізовану вчену раду
СРД 70.705.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата військових і
технічних наук за спеціальністю:
21.02.02 – «Охорона державного кордону (військові, технічні науки)».
Наказом Міністерства освіти і науки України № 527 від 24.05.2018 р. у
Національній академії створено спеціалізовану вчену раду Д 70.705.03 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за
спеціальностями:
13.00.02 – «Теорія та методика навчання (загальновійськові й
військово-спеціальні дисципліни)»;
13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
Наказом Міністерства освіти і науки України № 7-дск від 18.10.2017 р.
у Національній академії створено спеціалізовану вчену раду СРД 70.705.04 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата наук із державного управління та
юридичних наук за спеціальністю:
21.07.05 – «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
(державне управління, юридичні науки)».
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 р. у
Національній академії створено спеціалізовану вчену раду СРД 70.705.05 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук за спеціальністю:
20.02.14 – «Озброєння і військова техніка».
За 2018 р. здобувачами, ад’юнктами та докторантами Національної
академії захищено 10 кандидатських і 2 докторські дисертації. Загалом з 2014
по 2018 роки було захищено 60 дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук та 6 – доктора наук. З них – 2 дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук, 5 – кандидата юридичних наук.
Крім того, на даний час працюють у докторантурі над дисертаційними
дослідженнями для здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук –
3 особи, готуються до вступу до докторантури – 2 особи, працює над
докторською дисертацією без відриву від виробництва – 1 особа; працюють
над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук (доктора філософії) – 7 осіб.
Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на
здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного
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управління та юридичних наук зі спеціальності 21.07.05 – «Службово-бойова
діяльність сил охорони правопорядку (державне управління, юридичні
науки)» сприятиме покращенню стану підготовки наукових кадрів вищої
кваліфікації.
Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам,
Національна академія підтримує постійні та міцні зв’язки з різними
міжнародними організаціями і закордонними навчальними закладами
військового та правоохоронного спрямування. Розширюється практика
стажування та підвищення кваліфікації викладачів у закордонних навчальних
закладах.
Станом на 15.05.2019 р. кількість здобувачів вищої освіти денної
форми навчання складає 1589 осіб, 245 осіб – навчається за заочною формою
навчання.
Викладацький склад Національної академії становить 344 особи, з яких
44 доктори наук; 28 професорів; 207 кандидатів наук; 108 доцентів та
6 старших наукових співробітників.
Окремо необхідно відмітити рівень професіоналізму науковопедагогічного складу факультету правоохоронної діяльності. Під час
проведення навчальних занять, професорсько-викладацький склад керується
не тільки загальнотеоретичними положеннями, а й використовують
практичний досвід у сфері юриспруденції, зокрема, правоохоронної
діяльності, захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
Всі кафедри мають достатній чисельний та якісний склад згідно з вимогами
Закону України «Про вищу освіту»; викладачі кафедр виконують навчальну,
методичну та наукову роботи, беруть участь в українських і міжнародних
конференціях та науково-методичних заходах.
Підготовка
фахівців
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти проводиться з 2017 року за денною та заочною формами
навчання за держзамовленням. Її регламентує:
- освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» з
підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, затверджена Вченою радою Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, протокол
№ 11 від 24.03.2016 р.;
- навчальний план для реалізації освітньо-професійної програми
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» затверджений вченою радою Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького від 16.03.2017 р.
протокол № 13.
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У Національній академії створено групу забезпечення, яка відповідає за
реалізацію освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яка складається з
9 осіб. Якісний склад групи забезпечення:
- науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі
та на засадах внутрішнього сумісництва − 9 осіб, що складає 100 %;
- докторів наук – 2, що складає 22,2 %; з них професорів − 1, що
складає 11,1 %; доцентів – 1, що складає 11,1%;
- кандидатів наук – 6, що складає 66,6 %, з них доцентів − 4, що складає
44,4 % (8 – на постійній основі, 1 – на засадах внутрішнього сумісництва).
Безпосередню підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти здійснюють 19 науково-педагогічних працівників. Всі
вони є досвідченими та визнаними в Національній академії фахівцями своєї
справи. Постійно працюють над підвищенням свого професійного і
наукового рівня та пройшли підвищення кваліфікації упродовж останніх
5 років. З них:
- науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі
та на засадах внутрішнього сумісництва − 19 осіб, що складає 100 %;
- докторів наук – 4, що складає 21 %; з них професорів − 1, що складає
5,2 %; доцентів – 3, що складає 15,7 %;
- кандидатів наук – 13, що складає 68,4 %, з них доцентів − 6, що
складає 31,5 % (11 – на постійній основі, 2 – на засадах внутрішнього
сумісництва);
- 2 особи не мають наукових ступенів і вчених звань, що складає 10,5 %
від загальної кількості науково-педагогічного складу.
Відповідальною за освітній процес з підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти є кафедра кримінального права та
процесу.
Увесь науково-педагогічний склад кафедри кримінального права та
процесу відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та
іншим нормативним документам Міністерства освіти і науки України.
Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі
– 9 (7 – на постійній основі, 2 – на засадах внутрішнього сумісництва). Із
числа штатних співробітників 9 науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації, з яких 1 доктор юридичних наук, 5 кандидатів юридичних наук,
2 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат психологічних наук, 1 професор,
5 доцентів.
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100 % науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права
та процесу, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти (читання лекцій), мають
науковий ступінь та/або вчене звання.
Середнє річне навчальне навантаження викладачів кафедри становить
600 годин.
Кафедру
очолює
доктор
юридичних
наук,
професор
Орловська Наталя Анатоліївна.
Національна академія є засновником наукових фахових видань,
зареєстрованих відповідно до чинного законодавства. Видаються
3 друкованих фахових журнали та 4 електронних.
Науково-педагогічні працівники Національної академії підвищують
кваліфікацію шляхом стажування і навчання на курсах підвищення
кваліфікації, як в Україні, так і закордоном.
Навчально-матеріальна база Національної академії сприяє якісному
проведенню занять здобувачами вищої освіти. Національна академія
розташована у двох навчальних корпусах та має польовий центр
забезпечення навчального процесу. Загальна площа навчальних приміщень
складає 13644,2 кв.м.
З метою ефективного та більш якісного проведення занять аудиторії
Національної академії обладнані необхідними технічними засобами навчання
та устаткуванням: комп’ютерами, теле-відео технікою, інтерактивними
дошками, мультимедійними проекторами, зразками озброєння та техніки,
засобами
зв’язку
та
автоматизованими
системами
управління,
обчислювальною технікою та ін. У навчальному процесі використовується
понад 240 комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу із можливістю
використання ресурсів мережі Інтернет та корпоративної мережі Інтранет
Державної прикордонної служби України.
На
факультетах
та
кафедрах
встановлено
автоматизовані
інформаційно-довідкові комплекси.
У Національній академії працює бібліотека навчальної та художньої
літератури з читальним та комп’ютерним залами на 120 місць, загальним
обсягом навчальної та художньої літератури 136642 примірників.
Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального
контингенту здобувачів вищої освіти відповідає нормативу. Бібліотечний
інформаційний комплекс, який має сучасне програмне забезпечення,
інформаційну базу даних постійно оновлюється та має вихід до єдиної
локальної мережі Інтранет, інформаційної мережі Інтернет.
Для підвищення якості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
у Національній академії діє польовий центр забезпечення навчального
процесу, до складу якого входить: навчальний пункт пропуску, навчальний

Голова експертної комісії

Є.В. Зозуля

11
відділ прикордонної служби, автодром, розплідник службових собак, а також
стрільбище, стрілецький тир та інші об’єкти.
Особлива увага при проведенні навчальних занять приділяється
практичній підготовці. Основними видами практичної підготовки є практичні
заняття, стажування та навчальна практика. Здобувачі вищої освіти, які
навчаються
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
проходять навчальну практику, під час якої вони мають можливість
застосувати отримані знання у практичній діяльності.
У Національній академії ефективно функціонує система наукової
роботи здобувачів вищої освіти. Кращі наукові роботи успішно
впроваджуються в освітній процес та діяльність органів (підрозділів)
охорони державного кордону.
Висновок
Експертна комісія підтверджує достовірність інформації у справі щодо
проведення
первинної
акредитації
освітньо-професійної
програми
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, поданої до Міністерства освіти і науки України
Національною академією Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького, а також на підставі легітимних оригіналів відповідних
документів підтверджує право на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти, яка відповідає державним вимогам з акредитації.
2. Формування контингенту здобувачів вищої совіти
З метою забезпечення органів (підрозділів) охорони кордону
кваліфікованими офіцерськими кадрами з юридичною освітою на базі
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького проводиться підготовка фахівців зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Ліцензійний обсяг набору на навчання за освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти становить 25 осіб. Середня
чисельність здобувачів вищої освіти у групах становить 10 осіб, що дає змогу
проводити високоякісний контроль за навчанням.
Контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національній
академії за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
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спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26
«Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
формується на підставі державного замовлення згідно з чинними
нормативними документами. До Національної академії для здобуття ступеня
«магістр» на місця державного замовлення приймаються особи офіцерського
складу, кандидатури яких затверджені рішенням Вищої атестаційної комісії
Державної прикордонної служби України.
Якість відбору абітурієнтів для вступу до Національної академії на
навчання за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти забезпечується
наступними заходами:
1. Високоякісна профорієнтаційна робота, яка включає:
- залучення науково-педагогічних працівників разом із слухачами,
курсантами та студентами для поширення відомостей про Національну
академію про переваги навчання за зазначеною освітньо-професійною
програмою «Правоохоронна діяльність»;
- виступи на телебаченні та публікації у пресі з демонстрацією
конкурентних переваг навчання за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність»;
- участь студентів, курсантів та слухачів в олімпіадах, наукових і
науково-практичних конференціях, круглих столах.
2. Організація проведення днів відкритих дверей, проведення
ознайомчих екскурсій у Національній академії.
3. Розробка та друк у видавництві Національної академії рекламної
продукції (буклети, календарі, блокноти) щодо переваг навчання за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
4. Працевлаштування усіх здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
Прийом на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти здійснюється на основі ступенів вищої освіти не нижче першого
(бакалаврського) за результатами фахових вступних випробувань. Особа
може вступати до Національної академії для здобуття ступеня «магістр» на
основі ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,
здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження
додаткових вступних випробувань.
Контингент здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
- денна форма навчання – 29 осіб;
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- заочна форма навчання – 15 осіб;
Кількість зарахованих на 1 курс у поточному навчальному році:
- денна форма навчання – 10 осіб;
- заочна форма навчання – 15 осіб.
Конкурс у поточному навчальному році:
- денна форма навчання – 2,2 осіб/місце;
- заочна форма навчання – 1,1 осіб/місце.
Показники формування контингенту слухачів, які навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній
академії, подані в таблиці 1.1.
Динаміка змін контингенту слухачів, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у Національній академії, подана у
таблиці 1.2.
Використання ліцензованого обсягу прийому на перший курс
становить у 2017 р. – 76%, у 2018 р. – 100%.
Таблиця 1.1
Показники формування контингенту слухачів, які навчаються
за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність»
зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького
Роки
№
Показник
з/п
2017 рік 2018 рік
1. Ліцензований обсяг набору
25
25
2. Прийнято на навчання, всього (осіб), в т.ч.:
19
25
• денна форма
19
10
в т.ч. за держзамовленням:
19
10
• заочна форма
0
15
в т.ч. за держзамовленням
0
15
• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з
10
12
відзнакою
3. Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна
19
22
• інші форми навчання
17
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення
• денна форма
1
2,2
• інші форми навчання
1,1
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Таблиця 1.2
Динаміка змін контингенту слухачів, які навчаються за освітньо-професійною
програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
№
з/п

Показник

з/п
1
2

3

4

Всього
слухачів
у
НАДПСУ
Всього
слухачів
за
освітньо-професійною
програмою
Кількість слухачів, яких
відраховано (всього)
у т.ч. – за невиконання
навчального плану
у т.ч. – за порушення
дисципліни
у т.ч. – у зв'язку з
переведенням до інших
ВНЗ
у т.ч. – з інших причин
Кількість слухачів, які
зараховані на старші
курси (всього)
у т.ч. – переведених із
інших ЗВО
у т.ч. – поновлених на
навчання

2017
Кількість слухачів
за курсами
1
2

2018
Кількість слухачів
за курсами
1
2

98

91

122

69

19

-

25

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Висновок
Експертною комісією встановлено, що Національна академія
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
дотримується законодавчих та нормативних вимог під час прийому
здобувачів вищої освіти.
Експертний аналіз підтвердив, що набір здобувачів вищої освіти за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною
програмою«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»з ліцензованим обсягом 25
осіб відповідає потребам і запитам Державної прикордонної служби України.
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Формування контингенту здобувачів за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26
«Цивільна безпека» здійснюється відповідно до ліцензованого обсягу та
чинного законодавства України без порушень.
3. Зміст підготовки фахівців
Основою
підготовки
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти є нормативно-правова база освіти: Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (від 25 червня 2013 року),
Закон України «Про освіту» (від 27 вересня 2017 р.), Закон України «Про
вищу освіту» (від 01 липня 2014 р.). Основним нормативним документом, що
визначає організаційні особливості підготовки фахівців на кожний
навчальний рік, є Положення «Про організацію освітнього процесу в
Національній академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького» (затверджене наказом ректора Національної академії від
26.12.2018 р. № 612).
Підготовка
фахівців
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти здійснюється для потреб Державної прикордонної
служби України.
Професійне призначення випускника Національної академії визначено
Законом України «Про державний кордон України», «Про Державну
прикордонну службу України», наказами Адміністрації Державної
прикордонної служби України, іншими керівними документами.
Зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти визначений освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність», яка затверджена вченою радою Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
від 24.03.2016 р., протокол № 11 та навчальним планом.
Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» визначає
зміст професійної підготовки фахівця. Вищий навчальний заклад при цьому
має право додатково вносити до навчального плану дисципліни загальної та
професійної підготовки фахівців.
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу осіб, які
навчаються
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
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26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
відповідає Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», чинним
нормативно-правовим актам і рекомендаціям Міністерства освіти і науки
України та наказам Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає вимогам
Міністерства освіти і науки України. На підставі даної освітньо-професійної
програми розроблено та затверджено навчальний план та робочі програми
навчальних дисциплін, засоби діагностики рівня підготовленості здобувачів
вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Навчальний план, складений відповідно до освітньо-професійної
програми, включає цикл загальної підготовки та цикл професійної
підготовки. Навчальний план включає перелік навчальних дисциплін із
зазначенням обсягу годин необхідних для їх вивчення, форм підсумкового
контролю і має єдину структурно-логічну схему формування.
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти передбачає термін навчання
1 рік 9 місяців із загальним бюджетом часу 3600 годин (120 кредитів ЕСТS), з
яких 42 кредити ЕСТS (1260годин) – цикл загальної підготовки, 78 кредитів
ЕСТS (2340 годин) – цикл професійної підготовки.
Засоби діагностики рівня якості вищої освіти в Національній академії
визначають інформаційну базу, на основі якої обираються форми контролю
рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем.
Зміст навчання складається з двох частин: загальної підготовки та
професійної підготовки, що забезпечує здобуття як теоретичних знань, так і
спеціальних умінь, необхідних для розв’язування професійних завдань, а
також практичної підготовки – навчальної практики. На навчальну практику
відведено 3 кредити ЕСТS.
Програма підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти передбачає вивчення
19 навчальних дисциплін,написання 3 курсових робіт, проходження
навчальної практики, виконання магістерської роботи та її захисту, як форми
підсумкової атестації.
Виконання магістерської роботи має на меті:
- систематизацію, закріплення й поглиблення набутих теоретичних
знань і формування умінь, застосування цих знань під час вирішення
конкретних наукових та прикладних завдань;
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- розвиток компетентностей для самостійної науково-дослідної роботи
й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науковопрактичних досліджень;
- набуття компетентностей для систематизації отриманих результатів
досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх
прилюдного захисту.
Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до
освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»
упродовж усього терміну навчання здобувають теоретичні знання, спеціальні
вміння та практичний досвід їх застосування для вирішення складних
професійних завдань.
Для виконання навчального плану складені графіки освітнього процесу
з урахуванням вимог освітньо-професійної програми «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26
«Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти до
загальної кількості навчальних годин, кількості тижнів теоретичного
навчання, кількості годин, що відводяться на проведення начальної практики.
Для забезпечення якісної підготовки фахівців навчання здійснюється з
урахуванням найважливіших дидактичних принципів – науковості,
системності, проблемності, розвитку, об’єктивності, плюралізму, наочності,
активності та усвідомлення, зв’язку теорії правоохоронної діяльності з
практикою та ін.
Так, принцип науковості забезпечується використанням результатів
наукових досліджень, а також впровадженням досягнень юридичної науки в
побудову і організацію навчального процесу, участю здобувачів вищої освіти
у науково-дослідній та пошуковій роботі.
Принцип системності передбачає смисловий зв’язок багатьох
навчальних елементів та курсів, послідовність та системність їх засвоєння.
Щодо принципу проблемності, то він реалізується у постановці і
розв’язанні складних проблем теорії та практики правоохоронної діяльності,
що мають у собі внутрішні суперечності.
Принципи об’єктивності, розвитку, плюралізму, активності та
усвідомлення базуються на використанні активних та інтерактивних методів
навчання і досліджень процесів та явищ у сфері правоохоронної діяльності.
Водночас, зв’язок теорії з практикою забезпечується практичною
підготовкою, що передбачає послідовне закріплення теоретичних знань і
набутих навичок під час практики.
Таким чином, підготовка фахівців полягає у залученні здобувачів
вищої освіти до активного засвоєння теоретичного матеріалу, його
закріпленні, у формуванні відповідних умінь і навичок. Це досягається
обґрунтованим використанням методів формування мотивації, організації
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навчальної діяльності і контролем знань, умінь і навичок, оптимальним
співвідношенням теоретичних і практичних занять.
Зміст навчальних дисциплін постійно оновлюється шляхом урахування
результатів наукових досліджень та досвіду провідних вітчизняних і
зарубіжних наукових шкіл. У Національній академії сформований
відповідний контингент науково-педагогічних працівників для підготовки
висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності.
Висновок
Експертною комісією встановлено, що зміст підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній
академії відповідає положенням Європейської кредитно-трансферної системи
і Болонського процесу та чинному законодавству.
Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти затверджена вченою
радою Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького від 24.03.2016 р., протокол № 11. Програма містить
цикл дисциплін загальної та професійної підготовки.
Рівень практичної підготовки здобувачів вищої освіти забезпечує
набуття умінь, навичок та компетентностей, відповідає вимогам організації
освітнього процесу, послідовності засвоєння теоретичних курсів, і враховує
особливості фаху. Організація освітнього процесу в Національній академії,
здійснюється на рівні державних вимог до акредитації у сфері вищої освіти.
4. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітнього процесу
Організація освітнього процесу за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти здійснюється відповідно до законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
інших законодавчих та нормативно-правових актів України з питань освіти,
«Положення про організацію освітнього процесу в Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького»,
затвердженого наказом ректора академії від 26.12.2018 р. №612, інших
нормативно-правових документів Національної академії.
Метою навчально-методичної роботи на факультеті правоохоронної
діяльності є формування навчальних планів і освітніх програм, розроблення
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навчально-методичного забезпечення освітнього процесу згідно з новітніми
досягненнями науки і техніки, сучасними тенденціями правоохоронної
діяльності та вимогами Болонської декларації, а також запровадження
інноваційних, зокрема, комп’ютерних технологій навчання, підвищення
ефективності організації самостійної роботи, практичної підготовки
здобувачів вищої освіти, формування прозорої системи поточного і
підсумкового контролю знань.
Усі викладачі постійно працюють над удосконаленням форм роботи зі
слухачами. Традиційними є наукові конференції здобувачів вищої освіти,
всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції. За матеріалами
конференцій видаються наукові збірники. Зокрема, факультетом
правоохоронної діяльності заснована та щорічно проводиться конференція
наукового товариства слухачів, курсантів та студентів, ад’юнктів,
докторантів та молодих учених.
Викладачами кафедр, які забезпечують викладання навчальних
дисциплін згідно навчального плану для реалізації освітньо-професійної
програми «Правоохоронна діяльність», розроблені робочі програми
навчальних дисциплін, інші складові комплексів навчально-методичного
забезпечення, які погоджені та затверджені в установленому порядку та
зберігаються на кафедрах. Інформація про навчально-методичне
забезпечення розміщується на сайті Національної академії.
Програми
визначають
мету,
завдання,
міждисциплінарні
зв’язки,результати навчання, зміст навчальних дисциплін, основну і
додаткову літератури,форми поточної діагностики та критерії оцінювання
знань. Робочі програми навчальних дисциплін складено на основі освітньопрофесійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Аналіз програми підготовки та навчально-методичного забезпечення
дає підстави стверджувати, що вони відповідають Ліцензійним вимогам
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
У Національній академії визначені форми і методи поточного
контролю знань, розроблені критерії оцінювання знань здобувачів вищої
освіти, навчальним планом регламентовані форми діагностики якості освіти.
Крім робочої програми навчальної дисципліни, комплекси навчальнометодичного забезпечення дисциплін містять конспекти лекцій та інший
навчальний контент, плани практичних та семінарських занять, методичну
документацію для організації самостійної роботи та індивідуальних науководослідних завдань; питання, ситуативні задачі, завдання або кейси для
поточного та підсумкового контролю і методичні рекомендації до їх
виконання; список інформаційних ресурсів, що використовуються при
вивченні навчальних дисциплін; комплексні контрольні роботи для перевірки
залишкових знань здобувачів вищої освіти.
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Викладачі кафедри кримінального права та процесу, яка є
відповідальною за освітній процес з підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність»галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти приділяють увагу
вдосконаленню навчально-методичного забезпечення, підготовці навчальних
посібників. Викладачі кафедри розробили навчально-методичні комплекси,
навчально-методичні посібники, методичні вказівки та рекомендації для
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» відповідно до навчального плану.
Кафедра систематично вивчає інформацію про застосування в
освітньому процесі інноваційних освітніх технологій, бере участь у
міжнародних науково-практичних, методичних конференціях і вживає
заходів щодо використання в освітньому процесі тих інновацій, які пройшли
випробування часом і довели свою ефективність (сучасних педагогічних та
інформаційних технологій тощо).
Освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти передбачена
підсумкова атестація у формі публічного захисту магістерської роботи.
Екзаменаційна комісія формується наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України за поданням ректора Національної академії.
У Національній академії розроблено та затверджено критерії
оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для індивідуальних,
тестових і додаткових завдань, індивідуальної роботи, підсумкового
оцінювання (екзамен або диференційований залік), оцінювання підсумкової
атестації.
Для активізації освітнього процесу запроваджено низку сучасних
технологій навчання, зокрема, диференційованого та інтерактивного
навчання, у тому числі широке використання мультимедійних презентацій,
метод проектів тощо.
З метою вдосконалення освітнього процесу, впровадження сучасних
педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, розв’язання
методичних проблем, координації дій щодо якісної підготовки фахівців перед
початком кожного навчального семестру в Національній академії
проводяться навчально-методичні збори науково-педагогічних працівників,
періодично проводяться науково-методичні конференції, міжкафедральні
методичні наради та засідання предметно-методичних комісій.
Забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
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рівнем вищої освіти навчальними підручниками, посібниками, фаховою
періодичною, довідковою та іншою навчальною літературою, що
знаходиться у власній бібліотеці Національної академії, є цілком достатнім і
відповідає нормативам.
Викладачами
кафедр
факультету
правоохоронної
діяльності
розроблено та видано 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти
і науки України, в тому числі:
1. Андрушко О.В., Сорока А.З., Капітанчук Л.Ю., Мазур В.Ю.
Кримінально-процесуальна діяльність органів охорону державного кордону :
навчальний посібник для вищих навчальних закладів – Хмельницький :
НАДПСУ, 2015. – 264 с. – Рекомендовано МОН України.(лист № 1/11-6710
від 06.05.2014 р.).
2. Капітанчук Л.Ю., Андрушко О.В., Мазур В.Ю., Сорока
А.З.Доказування за фактами порушень державного кордону: навчальний
посібник для вищих навчальних закладів – Хмельницький : НАДПСУ, 2015.
– 140 с. – Рекомендовано МОН України. (лист № 1/11-9305 від 17.06.2014 р.).
3. Ляшук Р.М., Кушнір І.П. Теоретичні основи правозастосовної
діяльності органів охорони державного кордону : навчальний посібник для
вищих навчальних закладів– Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 160 с. –
Рекомендовано МОН України. (лист № 1/11-12076 від 29.07.2014 р.).
4. Письменний Д.П., Андрушко О.В. Дізнання в органах охорони
державного кордону України : навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – 230 с. –
Рекомендовано МОН України. (лист № 1/11-12163 від 22.12.2011 р.).
5. Царенко С.І., Гаврік Р.О., Царенко О.М., Івашкова Т.О., Томкевич
О.В. Правове забезпечення адміністративно-господарської діяльності органів
Державної прикордонної служби України : навчальний посібник для вищих
навчальний заклад / за ред. Снігерьова О.П. – Хмельницький : НАДПСУ,
2015. – 412 с. – Рекомендовано МОН України. (лист № 1/11-12076 від
29.07.2014 р.).
6. Царенко С.І., Царенко О.М., Савченко О.П. Адміністративно-правове
забезпечення прикордонного режиму Державною прикордонною службою
України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів –
Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 440 с. – Рекомендовано МОН України
(протокол № 1/11-12971 від 13.08.2014 р.).
7. Царенко С.І., Гаврік Р.О., Царенко О.М., Томкевич О.В.Особливості
діяльності юридичної служби в підрозділах Державної прикордонної служби
України : навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих
навчальних закладів – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – 268 с.
Рекомендовано МОН України. (лист № 1/11–12075 від 29.07.2014 р.).
8. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний
посібник / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич. – Хмельницький : Видавництво
Національної академії Державної прикордонної служби України імені
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Б. Хмельницького, 2012. – 1232 с. Рекомендовано МОН України. (лист
№ 1.4/18-г-31.1 від 09.01.2009 р.).
Здобувачі вищої освіти забезпечені базовою та допоміжною
літературою, фонди якої постійно оновлюються й поповнюються. Для
належного інформаційного забезпечення здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека», бібліотека Національної академії укомплектована
достатньою кількістю фахових періодичних видань, зокрема: «Юридична
Україна», «Право України», «Право і безпека», «Держава і право»,
«Бюлетень Міністерства юстиції України», «Jurnalul juridic natajnal: teorie si
practica (електр.)», «Вісник прокуратури», «Вісник Національної академії
правових наук України» тощо.
Рівень забезпеченості бібліотеки фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого профілю свідчить про виконання
технологічних вимог щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти, визначених Ліцензійними умовами провадження
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (у редакції від 10.05.2018 р.).
Навчальна та художня бібліотека складається із читального залу на
120 місць, має загальний обсяг навчальної і художньої літератури налічує
136642 примірника.
Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають
можливість користуватись електронною бібліотекою, до якої включені усі
фахові електронні підручники, навчальні посібники, монографії та
енциклопедії, видані в Національній академії та інших навчальних і наукових
установах, а також бази даних закордонних періодичних фахових видань.
Свої фонди бібліотека комплектує згідно з потребами навчальнометодичної, наукової та виховної роботи Національної академії у цілому та
факультету правоохоронної діяльності, зокрема. Постійно здійснюється
інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів,забезпечується
повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову,навчальну,соціальнополітичну та довідкову літературу. Для цього створено та систематично
ведеться довідково-бібліографічний апарат (алфавітний та систематичний
каталоги, картотека газетно-журнальних статей та картотека Законів України,
постанов Кабінету Міністрів України та указів Президента України).
Періодично готуються інформаційні бюлетені нових надходжень.
Пріоритетного значення набула робота з підготовки підручників і
навчальних посібників, які враховують специфіку, професійний характер
вищого навчального закладу і розраховані на різні категорії здобувачів вищої
освіти.
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Видавництвом Національної академії за 2017-2018 роки надруковано
193 примірника основної навчально-методичної літератури (з них 6 –
юридичного та правоохоронного спрямування).
Практична підготовка є невід’ємною складовою освітнього процесу
підготовки фахівців. Умови організації і проведення практик у Національній
академії регламентуються розділом 3.3.3 Положення про організацію
освітнього процесу в Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького» та Інструкцією з організації та проведення
стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького, затвердженої наказом МВС України від
02.03.2018 р. №168.
Навчальним планом для реалізації освітньо-професійної програми
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти передбачено проходження навчальної практики, метою
якої є формування та закріплення професійних умінь і навичок, здобутих при
отриманні рівня магістра, вдосконалення знань, необхідних для роботи на
посадах,пов’язаних із реалізацією правоохоронних функцій.
Національна академія має повне забезпечення базами практики для
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньопрофесійною програмою«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна
діяльність»
галузі
знань
26
«Цивільна
безпека». Практика забезпечена робочими програмами та методичними
вказівками.
Висновок
Експертною комісією встановлено, що організація освітнього процесу,
самостійної роботи здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека», контролю їх знань, організація і порядок проведення навчальних
практик, оформлення та видання методичних розробок, робота науковопедагогічних працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Методичні матеріали повністю забезпечують проведення лекцій,
семінарських і практичних занять, містять завдання для самостійної роботи.
Комплексні контрольні роботи місять завдання, які дозволяють якісно
оцінити рівень залишкових знань. Крім цього, методичне забезпечення
освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»охоплює
підготовку до семінарських і практичних занять, самостійної роботи
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, а також розробку
та захист магістерської роботи.
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Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека»за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
відповідає державним вимогам щодо акредитації.
5. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Перевірка фактичного кадрового забезпечення експертною комісією
відбувалася на підставі аналізу наказів по особовому складу про призначення
науково-педагогічного складу кафедр на посади, оригіналів трудових
книжок, дипломів про вищу освіту, атестатів професорів, доцентів, дипломів
докторів та кандидатів наук, індивідуальних планів роботи викладачів,
документів, що засвідчують підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників, яких залучено для забезпечення підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
На підставі проведеної перевірки комісія зробила висновок про
достовірність наведених даних у матеріалах звіту.
В основу системи формування кадрового забезпечення за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»
покладено принцип професійності та компетентності.
З метою ефективної реалізації завдань з підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, в основному
залучається науково-педагогічний склад чотирьох кафедр факультету
правоохоронної діяльності: теорії та історії держави і права та приватноправових дисциплін; конституційного, адміністративного та міжнародного
права; кримінального права та процесу; управління оперативно-розшукової
діяльності, а також відповідно до навчальних планів, викладачі факультетів
підготовки керівних кадрів (кафедри оперативного мистецтва; управління;
прикордонної безпеки), охорони та захисту державного кордону (кафедри
вогневої та тактико-спеціальної підготовки; фізичної підготовки та особистої
безпеки), іноземних і гуманітарних дисциплін (кафедра англійської мови,
кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін) та інженернотехнічного факультету (кафедра логістики).
Підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
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безпека» забезпечують 19 науково-педагогічних працівників, з них 4
доктори наук, 13 кандидатів наук, з них 1 професор, 9 доцентів. Всі вони є
досвідченими фахівцями своєї справи, постійно працюють над підвищенням
рівня своєї професійної та наукової підготовки. Це дозволяє забезпечувати
інтелектуальним потенціалом підготовку здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека».
Навчальний план для реалізації освітньо-професійної програми
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»включає 19 навчальних
дисциплін. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями
та/або вченими званнями, які здійснюють освітній процес, становить 89,4 %
при нормативі 60 % (відхилення +29,4 %), з них частка докторів наук та/або
професорів становить 21% при нормативі 20 % (відхилення +1 %).
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями
та/або вченими званнями, що забезпечують проведення лекцій з навчальних
дисциплін навчального плану, становить 86,6 % при нормативі 50 %
(відхилення +36,6 %). За основним місцем роботи – 100 %. З них мають
науковий ступінь доктора наук та (або) вчене звання професора – 29,6 % при
нормативі 10 % (відхилення +19,6 %).
Серед науково-педагогічних працівників, які здійснюють проведення
лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних
компетентностей, частка тих, хто є визнаними професіоналами з досвідом
дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом,
становить 34,8 % при нормативі 15 % (відхилення +19,8 %); тих, хто має
досвід практичної роботи за фахом–56,2 % при нормативі 15 % (відхилення
+41,2 %).
Таким чином, кадрове забезпечення освітньо-професійної програми
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти відповідає Ліцензійним умовам та вимогам акредитації
щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Відповідальною за освітній процес з підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим магістерським рівнем вищої освіти є кафедра кримінального права та
процесу.
Увесь науково-педагогічний склад кафедри кримінального права та
процесу відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності,
нормативним документам Міністерства освіти і науки України.
Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на
кафедрі – 9 (7 – на постійній основі, 2 – на засадах внутрішнього
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сумісництва). Із числа штатних співробітників 9 науково-педагогічних
працівників вищої кваліфікації, з яких 1 доктор юридичних наук,
5 кандидатів юридичних наук, 2 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат
психологічних наук, 1 професор, 5 доцентів.
За кафедрою кримінального права та процесу, яка є відповідальною за
реалізацію освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, закріплено
викладання 7 навчальних дисциплін. Середнє річне навчальне навантаження
викладачів становить 600 годин.
Кафедру
очолює
доктор
юридичних
наук,
професор
Орловська Наталя Анатоліївна.
Орловська Наталя Анатоліївна закінчила Національний університет
імені І.І. Мечникова у 1996 р. за спеціальністю «Правознавство» і отримала
кваліфікацію спеціаліста юриста. Захистила докторську дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Санкції
кримінально-правових норм: засади і принципи формування». Є автором
понад 150 наукових праць, низки підручників, монографій та навчальних
посібників.
З 1996 по 2000 рік працювала слідчим обласного управління УМВС
України у Одеській області; 2000–2002 рр. – асистент кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права Одеської Національної юридичної академії;
2002–2008 рр. – доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Одеської Національної юридичної академії; 2008–2011 рр. – докторант
Національного університету «Одеська юридична академія»; 2012 р. – доцент
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного
гуманітарного університету (м. Одеса); 2012–08.2016 рр. – професор кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного
університету (м. Одеса); 09.2016 р. – офіцер відділу «Т» Південного
регіонального управління ДПСУ; 10.2016–08.2018р.р. – професор кафедри
кримінального права та процесу НАДПСУ імені Б. Хмельницького; з 09.2018 р.
– по т.ч. – начальник кафедри кримінального права та процесу Національної
академії.
З метою забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною
програмою «Правоохоронна діяльність» викладає навчальні дисципліни:
«Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень», «Кримінологічна
характеристика злочинів», «Судова медицина та судова психіатрія».
До складу штатних викладачів кафедри, що забезпечують підготовку
магістрів за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека», окрім начальника кафедри, входить:
Ніколаєнко Тетяна Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент,
закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права у
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2000р. за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію спеціаліст
юрист. Науково-педагогічний стаж складає 15 років. Захистила кандидатську
дисертацію у 2008 р., у 2012 р. їй було присвоєно вчене звання доцента
кафедри кримінального права. Є автором низки наукових робіт з
кримінально-правового напряму, серед них – кілька монографій та
навчальних посібників. Підготувала до захисту дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08.
Літвін (Капітанчук) Людмила Юріївна, кандидат юридичних наук,
доцент, викладає навчальні дисципліни «Докази та доказування у
кримінальному
судочинстві»,
«Суб’єкти
кримінально-процесуальної
діяльності». Закінчила Національну академію Прикордонних військ України
імені Б. Хмельницького у 2001 р. за спеціальністю «Правоохоронна
діяльність», отримала кваліфікацію спеціаліст юрист. Науково-педагогічний
стаж складає 15 років. Захистила кандидатську дисертацію у 2011 р., у
2014 р. їй було присвоєно вчене звання доцент кафедри кримінального
процесу та криміналістики. Є автором низки наукових робіт з
криміналістичного напряму, серед них – кілька монографій та навчальних
посібників, що рекомендовані МОН України.
Степанова Юлія Петрівна, кандидат юридичних наук, викладає
навчальну дисципліну «Запобігання та протидії корупції та злочинності на
державному кордоні». Закінчила Національну академію Прикордонних
військ України імені Б. Хмельницького у 2003 р. за спеціальністю
«Правоохоронна діяльність», отримала кваліфікацію спеціаліст юрист.
Науково-педагогічний стаж складає 14 років. Захистила кандидатську
дисертацію у 2015 р. Є автором низки наукових робіт з кримінального права
та кримінології, серед яких 2 колективні монографії.
Кашперук Світлана Георгіївна, кандидат педагогічних наук, закінчила
Національну академію Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького
у 2003 р. за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», отримала
кваліфікацію спеціаліст юрист. Науково-педагогічний стаж складає 14 років.
У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію. Є автором низки робіт з
питань кримінального процесу та криміналістики.
Дерев`янко Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук,
закінчила Національну академії Прикордонних військ України імені
Б. Хмельницького у 2001 р. за спеціальністю «Правознавство», отримавши
кваліфікацію бакалавр юрист, а також Київський національний університет
імені Тараса Шевченка у 2008 р. за спеціальністю «Правознавство» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Захистила кандидатську дисертацію у
2015 р. Активно працює у галузі дослідження проблем юридичної психології,
зокрема, щодо психологічних аспектів кримінального аналізу. Досвід
практичної роботи за спеціальністю – 16 років.
Логінова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила у 1997 р. Хмельницький інститут регіонального управління та
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права за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію спеціаліст
юрист. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2015 р. їй було
присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та
криміналістики. Є практикуючим адвокатом з 2001 р. Автор низки робіт з
питань кримінального процесу та організації системи кримінальної юстиції.
Працює над докторською дисертацією.
Кухар Валерій Васильович – начальник факультету правоохоронної
діяльності, кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Львівський
державний університет імені І.Франка у 1992 р. за спеціальністю
«Правознавство», спеціаліст юрист. У 2007 р. захистив кандидатську
дисертацію, у 2010 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри
кримінального права. Забезпечує організацію навчальної практики та
підготовку слухачами магістерських робіт. Автор низки робіт з питань
кримінального та кримінально-виконавчого права.
Сорока Андрій Зіновійович – начальник навчального відділу
Національної академії,
кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив
Національну академію Прикордонних військ України імені Б.Хмельницького
у 2002 р. за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», кваліфікація
спеціаліст юрист. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2015 р.
йому присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та
криміналістики.
Викладає
навчальну
дисципліну
«Кримінальнопроцесуальна діяльність органів охорони державного кордону». Автор низки
робіт з питань кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи.
Науково-педагогічний склад кафедри проводить цілеспрямовану роботу
з підвищення кваліфікації, бере участь у міжнародних і вітчизняних наукових
та науково-методичних конференціях, семінарах тощо. На кафедрі
налагоджено чітку систему взаємовідвідувань занять, яка сприяє обміну
педагогічним досвідом і підвищенню педагогічної майстерності
викладацького складу. Індивідуальні плани складаються з урахуванням
специфіки діяльності кафедри, практично відпрацьовуються завдання для
найшвидшого засвоєння майбутньої ділянки роботи. Підбір кадрів
здійснюється на конкурсній основі, щорічно визначається рейтинг викладача
шляхом проведення анкетування слухачів та оцінювання його роботи з боку
керівництва кафедри і Національної академії. Колектив стабільний,
плинність кадрів низька.
Кафедра тісно співпрацює з навчальними закладами системи
Міністерства внутрішніх справ України та іншими навчальними закладами
України. Результати наукової діяльності науково-педагогічних працівників
публікуються у наукових виданнях Білорусії, Молдови, Вірменії, Польщі,
Словаччини.
У ході своєї діяльності кафедра кримінального права та процесу тісно
взаємодіє з правоохоронними органами, зокрема, органами Національної
поліції, Служби безпеки України, громадськими організаціями. В рамках
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співпраці проходять круглі столи та семінари щодо проблем правоохоронної
діяльності, запобігання злочинам, кримінально-процесуальної діяльності
органів охорони правопорядку, правового навчання та виховання населення.
До складу групи забезпечення освітньо-професійної програми
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти входять представники кафедри кримінального права та
процесу, відповідальної за реалізацію зазначеної освітньо-професійної
програми: Орловська Н.А. (керівник групи забезпечення), Літвін
(Капітанчук) Л.Ю., Степанова Ю.П., Сорока А.З. (члени групи забезпечення).
Окрім цього, до складу групи забезпечення входять:
Шумовецька Світлана Павлівна – доцент кафедри педагогіки та
соціально-економічних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент.
Викладає навчальну дисципліну «Професійна педагогіка». Закінчила
Кам’янець-Подільський
державний
педагогічний
інститут
ім. В.П. Затонського у 1994 р. за спеціальністю «Російська мова та література
і українська мова та література», кваліфікація вчитель російської мови і
літератури та української мови та літератури. Захистила кандидатську
дисертацію у 1999 р. Активно працює у галузі дослідження проблем
формування мовної культури особистості. Є автором багатьох наукових
праць, навчальних та навчально-методичних посібників, монографій. Досвід
практичної роботи за спеціальністю – 24 роки.
Халимон Сергій Іванович – професор кафедри оперативнорозшукової діяльності, доктор юридичних наук, доцент. Викладає навчальну
дисципліну «Управління оперативно-розшуковою діяльністю». Закінчив
Національний університет внутрішніх справ МВС України у 2003 р. за
спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста-юриста.
Захистив докторську дисертацію у 2014 р. Активно працює у галузі
дослідження проблем оперативно-розшукової діяльності. Є автором понад
100 наукових праць. Досвід практичної роботи за спеціальністю – 19 років.
Царенко Сергій Іванович – доцент кафедри теорії та історії держави і
права та приватно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.
Викладає навчальні дисципліни «Теорія і практика правових наукових
досліджень», «Актуальні проблеми адміністративно-господарської діяльності
органів ДПСУ», «Теоретико-правові засади інформаційного права». Закінчив
Київський Національний університет ім. Т. Шевченка у 1998 р. за
спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста-юриста.
Захистив кандидатську дисертацію у 2014 р. Науково-педагогічний стаж
складає 20 років. Є автором низки наукових робіт з адміністративного права,
серед яких 3 навчальні посібники.
Гринько Руслан Віталійович – доцент кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права, кандидат юридичних наук.
Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративно-правові проблеми
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діяльності Державної прикордонної служби України», «Міжнародні
стандарти
правоохоронної діяльності», «Правові засади забезпечення
національної безпеки України у прикордонній сфері». 1997 року закінчив
Юридичний інститут Одеського державного університету ім. Мечникова за
спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста-юриста.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію. Є автором понад 50 наукових
праць, навчальних та навчально-методичних посібників, монографій.
Науково-педагогічний стаж складає 21 рік.
Король Михайло Олексійович – старший викладач кафедри
конституційного, адміністративного та міжнародного права. Викладає
навчальні дисципліни «Особливості діяльності підрозділів адміністративного
провадження» та «Актуальні проблеми міжнародного права». Закінчив
Львівський державний університет у 1997 р. за спеціальністю
«Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста-юриста. Неодноразово
брав участь у міжнародних проектах та тренінгах, спрямованих на
впровадження інтегрованого управління кордонами. Досвід практичної
роботи за спеціальністю складає 21 рік.
Висновок
Експертною комісією встановлено, що склад групи забезпечення та
науково-педагогічний колектив кафедри кримінального права та процесу
відповідають вимогам щодо акредитації.
Експертною комісією констатовано, що фактичні значення показників
кадрового забезпечення підготовки за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти з ліцензійним обсягом 25 осіб відповідають державним
нормативам та вимогам забезпечення якості освіти.
Весь науково-педагогічний склад, що забезпечує в Національній
академії підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека»має відповідну кваліфікацію.
План підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу
виконується у повному обсязі, матеріали стажування використовуються в
освітньому процесі. Чисельність та якісний склад науково-педагогічних
працівників, що здійснюють підготовку фахівців за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека», їх наукова і педагогічна кваліфікація дозволяють
забезпечити освітній процес на рівні державних вимог до акредитації у сфері
вищої освіти.
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6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Матеріально-технічна база Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького забезпечує
проведення аудиторних занять, у тому числі з використанням комп’ютерної
техніки, проведення спортивно-масової роботи на належному рівні, сприяє
можливості самостійної роботи здобувачів вищої освіти,організації їхнього
побуту і відпочинку та відповідає сучасним вимогам щодо організації і
здійснення освітнього процесу.
Освітній процес у Національній академії проводиться в двох
навчальних
корпусах.
Для
забезпечення
освітнього
процесу
використовується площа навчальних приміщень 13644,2 кв.м. Навчальноматеріальна база Національної академії включає навчальні приміщення
загально-академічного користування (конференц-зала – 1, бібліотека –
3 лекційні зали – 8, класів загального призначення –60, спеціалізованих
класів – 51 (21 обладнаний комп’ютерною технікою), лабораторій –3.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання
в навчальних аудиторіях становить 70,7 % (123 класи, кількість
мультимедійного обладнання становить 70 проекторів та 17
інтерактивних дошок).
Навчальні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам
щодо проведення занять.
Для розміщення здобувачів вищої освіти за другим (магістерським)
рівнем облаштовані сучасні гуртожитки, які забезпечують проживання 100 %
слухачів. Умови проживання відповідають всім нормативним вимогам.
Харчування здійснюється в їдальні, яка розташована на території академії.
Медичне забезпечення здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним
замовленням, постійного персоналу академії проводиться на базі госпіталю
академії, до складу якої входить: поліклінічне відділення, терапевтичне
відділення, хірургічне відділення, лабораторне відділення та інші відділення.
Для забезпечення освітнього процесу в Національній академії діє
бібліотека з приміщеннями для розташування книгосховищ, читальним
залом. Крім того, для забезпечення ефективної роботи з пошуку необхідної
навчальної та художньої літератури створено електронну програму
«УФД/Бібліотека», призначену для комплексної автоматизації діяльності
бібліотеки, яка охоплює всі ділянки роботи бібліотеки, а саме: каталогізацію
видань, облік видань, аналіз стану бібліотечного фонду, пошук видань,
роботу з електронними документами, реєстрацію та обслуговування читачів,
реєстрацію надходження та вибуття документів, списання літератури,
ведення книги інвентарного та сумарного обліку.
Санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації
приміщень і обладнання, матеріально-технічна база Національної академії
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відповідають усім нормам. Керівництво Національної академії постійно
турбується про розвиток, оснащення та збільшення аудиторного фонду для
проведення лекційних, семінарських і практичних занять.
Аудиторії та кабінети Національної академії оснащені необхідним
обладнанням, офісною та організаційною технікою (копіювальні апарати,
телевізори,
ноутбуки,
відеомагнітофони,
відеоплеєри,
музичні
центри,акустичні системи, магнітофони, відеокамери).
Відділ зв’язку та інформаційних систем Національної академії
забезпечує функціонування Інтранет-мережі Державної прикордонної
служби України та інформаційної мережі Інтернет.
В освітньому процесі Національної академії використовується
244 одиниці комп’ютерної техніки, які розміщені в комп’ютерних класах
загального призначення, спеціалізованих класах, класах доступу до мережі
Інтернет та електронної бібліотеки.
Технічний стан комп’ютерної техніки дозволяє якісно готувати та
проводити навчальні заняття з використанням сучасних інформаційних
технологій.
Більша частина всіх комп’ютерів Національної академії зосереджені в
комп’ютерних класах, які працюють з 8:30 до 18:00. Окрім планових занять
здобувачі вищої освіти мають можливість працювати в комп’ютерних класах.
У комп’ютерних класах на робочих місцях встановлені операційні системи
Windows 7, 8, 10. Національна академія підключена до Інтернету через
оптоволоконний канал на швидкості100 мбіт/сек і дає можливість здобувачам
вищої освіти та співробітникам безкоштовно працювати в Інтернеті та
користуватись електронною поштою. Функціонують офіційний веб-сайт,сайт
дистанційної освіти та кілька інших ресурсів Інтранет-мережі (модульне
середовище навчання, інформаційні портали кафедр, науковий портал).
У Національній академії використовується платформа для навчання
Moodle, яка являє собою модульне, об’єктно-орієнтоване динамічне
середовище для дистанційного навчання. Дана сторінка знаходиться в
Інтранет-мережі Державної прикордонної служби України.
У закладі працює комп’ютерний клас для наукової роботи ад’юнктів,
викладачів та здобувачів вищої освіти у зазначеному дистанційному
програмному середовищі Moodle.
Всі факультети мають достатню матеріально-технічну базу для
забезпечення освітнього процесу у Національної академії.
Висновок
Експертною комісією встановлено, що матеріально-технічне
забезпечення освітнього процесу під час підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
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другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національній академії
відповідає акредитаційним вимогам.
Наявні приміщення (навчальні, службові, побутові, спортивні)
відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам нормативних
документів з охорони праці та правилам пожежної безпеки, державним
будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди
навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування
України від 27.06.1996 р. № 117 та чинним нормам з охорони праці.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в Національній
академії відповідає державним нормам до акредитації у сфері вищої освіти.
7. Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної академії є
розвиток міжнародного співробітництва та обмін досвідом із зарубіжними
навчальними закладами, які базуються на встановленні прямих зв’язків у
сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності. Національна
академія підтримує довгострокові відносини з 11 навчальними закладами
іноземних держав.
Заходи міжнародного співробітництва визначаються основними
завданнями підготовки фахівців, які окреслені положеннями Концепції
розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року
щодо розвитку прикордонного та міжнародного співробітництва та
спрямовані на зміцнення довіри та розвитку співробітництва з навчальними
закладами прикордонних відомств іноземних держав на різних рівнях, на
реалізацію завдань щодо імплементації міжнародних проектів і програм
(проект за сприяння Уряду США: програма «Друга лінія захисту»;
«HUREMAS»; «Сприяння запровадженню системи аналізу ризиків та
кримінального аналізу в ДПСУ» (ARCA2); «Вдосконалення інтегрованого
підходу до професійної підготовки в Державній прикордонній службі
України у відповідності до стандартів ЄС (ІТР)» програма допомоги
підрозділам внутрішньої власної безпеки ДПСУ EUCOM (ІСІТАР);
«Вдосконалення правоохоронних програм підготовки та можливостей
забезпечення базової підготовки в навчальних центрах ДПСУ «FLETC»;
«Посилення прикордонного менеджменту на державному кордоні України»;
«Інноваційні підходи до забезпечення професійного розвитку та просування
по службі військовослужбовців Державної прикордонної служби України»
(ІНКА); «Надання технічної допомоги з метою посилення експортного
контролю України та протидії розповсюдженню ЗМЗ (EXBS).
За результатами тривалої співпраці із Європейським агентством
прикордонної та берегової охорони FRONTEX, впровадженням системи
підготовки офіцерів уніфікованої програми прикордонників Європейського
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Союзу, 24 січня 2019 року у місті Варшава між Національною академією та
агентством FRONTEX було підписано Угоду про партнерство.
Із підписанням угоди Національна академія стала єдиним серед країн
Східноєвропейського партнерства навчальним закладом – членом
міжнародної мережі партнерських академій та 40-м навчальним закладом, що
має робочу домовленість з FRONTEX у цілому. Це відкриває нові
можливості трансферу інформаційних ресурсів, обмін досвідом,
імплементації Європейських освітніх стандартів, доступу до навчальних
ресурсів та онлайн-курсів за міжнародними зразками.
За останні роки значно збільшилась кількість відряджень викладачів та
слухачів за кордон. У 2014-2018 роках представники Національної академії
були у 19 країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Австрія,
Франція, Угорщина, Фінляндія, Словаччина, Китай, Польща, Румунія,
Туреччина, Казахстан, Словенія, Білорусія, Португалія, Болгарія, Білорусь,
Таджикистан).
Під час закордонних поїздок персонал Національної академії
знайомиться зі структурою та головними завданнями підрозділів
прикордонних відомств, методологією та новітніми технологіями викладання
навчальних дисциплін правоохоронного спрямування тощо. У результаті
проведення семінарів, спільної розробки проектів, консультацій та
обговорення проблемних питань вносяться зміни у навчальні програми,
впроваджується передовий міжнародний досвід в освітній процес.
Національна академія активно співпрацює з різними прикордонними
навчальними закладами суміжних держав. Упродовж останніх років активно
розвивалося співробітництво з Центром підготовки Прикордонної варти
(Республіка Польща, м. Кентшин) та Центральним закладом освіти
Прикордонної варти (Республіка Польща, м. Кошалін).
Метою закордонних відряджень та стажувань є
обмін досвідом
вивчення юридичних дисциплін, підготовки фахівців правоохоронних
органів для участі в міжнародних науково-практичних конференціях,
робочих зустрічах та тренінгах.
Висновок
Міжнародні зв’язки Національної академії сприяють зростанню
фахового потенціалу науково-педагогічних працівників, розвитку навчальнометодичного та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності,
росту авторитету Державної прикордонної служби України, як у нашій
державі, так і за її межами.
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8. Якість підготовки випускників
Для визначення політики вищого навчального закладу щодо
забезпечення якості освіти у Національній академії розроблено «Положення
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького», яке
схвалене на засіданні Вченої ради Національної академії, протокол № 8 від
21.01.2016 р. і затверджене наказом ректора Національної академії від
10.02.2016 р. № 19-од.
Положення розроблено:
- на підставі Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про
авторське право і суміжні права»; постанови Кабінету Міністрів України від
14.12.2011 р. №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу
якості освіти»; наказу Міністерства освіти і науки України № 943 від
16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах
Європейської кредитно-трансферної системи»; принципів, викладених у
«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої
освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю»
ДСТУ ISO 9001:2009; наказу Міністерства освіти і науки України від
19.02.2015 р. №166 «Про деякі питання оприлюднення інформації та
діяльність вищих навчальних закладів»;
- відповідно до: Статуту Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького; «Положення про
організацію освітнього процесу в Національній академії Державної
прикордонної служби України»; «Положення про моніторинг навчальних
досягнень слухачів (курсантів, студентів) Національної академії Державної
прикордонної служби України»; «Положення про систему поточного і
підсумкового оцінювання знань слухачів та курсантів Національної академії
Державної прикордонної служби України»; «Положенням про порядок
створення, організацію і роботу екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у
Національній академії Державної прикордонної служби України»;
«Положення з організації та проведення практичної підготовки керівного,
науково-педагогічного складу, слухачів, курсантів та студентів Національної
академії Державної прикордонної служби України»; «Положення про
обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
Національної академії Державної прикордонної служби України»;
«Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Національної академії Державної прикордонної служби України»;
«Інструкції з
планування та обліку науково-педагогічної діяльності
персоналу Національної академії Державної прикордонної служби
України».
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Систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього
забезпечення якості) Національної академії розроблено згідно з принципами:
– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої
освіти;
– автономії вищого військового навчального закладу, який несе
відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти;
– процесного підходу;
– здійснення моніторингу якості освіти;
– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх
стадіях освітнього процесу;
– постійного підвищення якості освіти;
– залучення курсантів (слухачів, студентів), представників органів та
підрозділів охорони кордону, інших зацікавлених сторін до процесу
забезпечення якості освіти;
– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Національній
академії передбачає здійснення таких процедур і заходів:
– удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження,
моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
– посилення кадрового потенціалу науково-педагогічного та
педагогічного складу;
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
– забезпечення публічності інформації про діяльність Національної
академії;
– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях науково-педагогічного, педагогічного складу та
здобувачів вищої освіти.
У Національній академії діє Положення про моніторинг навчальних
досягнень слухачів (курсантів, студентів) Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б.Хмельницького», затверджене
наказом ректора Національної академії від 29.11.2013 р. № 518. Метою
контролю є перевірка як поточних (упродовж семестру, в якому вивчається
навчальна дисципліна), так і залишкових знань здобувачів вищої освіти.
Важливим етапом підготовки фахівців є атестація здобувачів вищої
освіти, яка здійснюється для встановлення відповідності засвоєних
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, сформованих
компетентностей вимогам.
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Аналіз якості підготовки здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна
діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань
26 «Цивільна безпека»здійснювався експертною комісією на підставі
вивчення поточної успішності слухачів, матеріалів самоаналізу, результатів
написання комплексних контрольних робіт (ККР), результатів підсумкового
контролю.
Контрольні вимірювання залишкових знань були проведені згідно з
планом проведення акредитаційного самоаналізу у вигляді ККР.
Пакети ККР розроблені у відповідності до вимог, їх було розглянуто на
засіданнях кафедр, які забезпечують викладання навчальних дисциплін, які
підлягали самоаналізу та направлено на рецензування.
До складу пакетів ККР входять:
титульна сторінка пакету ККР;
варіанти контрольних завдань;
форма листа відповіді;
еталонні відповіді;
перелік довідкової літератури, матеріалів, комп’ютерних прикладних
програм тощо, якими дозволяється користуватися при виконанні ККР.
ККР були проведені для здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем із начальних дисциплін циклів загальної та
професійної підготовки: «Теорія і практика правових наукових досліджень»,
«Наукові основи управління», «Кадровий менеджмент та корпоративна
культура», «Теоретико-правові засади забезпечення оперативно-розшукової
діяльності», «Актуальні проблеми міжнародного права», «Кримінальнопроцесуальна діяльність органів охорони державного кордону», «Актуальні
проблеми адміністративно-господарської діяльності органів ДПСУ»,
«Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень», «Кримінологічна
характеристика злочинів», «Судова медицина та судова психіатрія»,
«Нормотворча
діяльність»,
«Особливості
діяльності
підрозділів
адміністративного провадження».
Аналіз успішності за підсумками сесії 2017/2018 навчального року
І курсу навчання та 2018/2019 навчального року ІІ курсу навчання
(3 семестр) за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність»
зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти свідчить про те, що
залишкові знання, продемонстровані слухачами під час контрольних
вимірювань знань, можна характеризувати як стійкі та довготривалі.
Результати виконання ККР:
для циклу загальної підготовки: успішність – 100%, якість – 56,3%,
середній бал – 3,74;
для професійної підготовки: успішність – 100%, якість – 58%,
середній бал – 3,73.
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У період акредитаційної експертизи в академії зі здобувачами вищої
освіти другого (магістерського) рівня проведено зріз знань за ККР з
навчальних дисциплін «Наукові основи управління» (цикл загальної
підготовки); «Кримінально-процесуальна діяльність органів охорони
державного
кордону»
та
«Проблеми
кваліфікації
кримінальних
правопорушень»(цикл професійної підготовки).
100% здобувачів вищої освіти випускного курсу за результатами ККР
оцінені позитивно, з них:
для циклу загальної підготовки: успішність – 100%, якість – 53%,
середній бал – 3,63; розбіжність: 0/-3,3%/-0,1;
для циклу професійної підготовки: успішність – 100%, якість – 58%,
середній бал – 3,63, розбіжність: 0/0%/-0,1.
Перевірка знань здобувачів вищої освіти за другим (магістерським)
рівнем засвідчила, що вони в основному володіють програмним матеріалом,
але у деяких відповідях на контрольні завдання допущені помилки.
Викладачами має бути проведено ретельний аналіз помилок з метою
запобігання їх у майбутньому.
Контрольні вимірювання залишкових знань та показники успішності
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня засвідчили їх
готовність до фахової діяльності.
Підготовка
фахівців
за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти в Національній академії здійснюється для потреб
Державної прикордонної служби України, за рахунок Державного бюджету.
Тому 100% випускників працевлаштовуються у органах (підрозділах)
Державної прикордонної служби України.
Національною академією здійснюється постійний моніторинг якості
підготовки здобувачів вищої освіти та відповідності рівня і змісту знань
вимогам сьогодення. Щорічно на адресу Національної академії надходять
службові відгуки на офіцерів-випускників від керівників структурних
підрозділів, що дає можливість виявити слабкі сторони в підготовці фахівців
та внести необхідні корективи.
Висновок
Експертною комісією встановлено, що якість підготовки за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній академії
відповідає існуючим вимогам ринку праці.
Результати виконання ККР під час проведення самоаналізу та у період
акредитаційної експертизи вказують на належний рівень підготовки
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здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, оскільки виявлені
розбіжності не є суттєвими, що дозволяє підтвердити відповідність
державним вимогам із акредитації.
У цілому аналіз результатів виконання ККР показав, що підготовка за
освітньо-професійною
програмою
«Правоохоронна
діяльність»
зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека»за другим (магістерським) рівнем вищої освіти дозволяє здобувачам
вирішувати питання фахового спрямування.
Організація освітнього процесу в Національній академії направлена на
якісну підготовку фахівців й здійснюється на рівні державних вимог до
акредитації у сфері вищої освіти.
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ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт
здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека»
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
(групи 125, 126) факультету підготовки керівних кадрів
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького
Назва
навчальної
дисципліни

Дата та час
проведення
ККР

Наукові основи
управління

13.05.2019
15.00-16.00

Кримінальнопроцесуальна
діяльність
органів
охорони
державного
кордону
Проблеми
кваліфікації
кримінальних
правопорушень

14.05.2019
15.00-16.00

Навчальна
аудиторія

Навчальна
група

Кількість
ЗВО

Дисципліни циклу загальної підготовки
528
125, 126
19

Викладач

Експерти

Працівник
Залож В.В.

Є.В.Зозуля
О.І.Богатирьова

Дисципліни циклу професійної підготовки
532
125, 126
19
Підполковник
юстиції
Кашперук С.Г.

Є.В.Зозуля
О.І.Богатирьова

Майор юстиції
Орловська Н.А.

Є.В.Зозуля
О.І.Богатирьова

14.05.2019
16.30-17.30
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125, 126

19
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Таблиця 8.1.
Результати виконання комплексних контрольних робіт під час акредитаційної експертизи здобувачами вищої
освіти за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти
у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

№
з/п

Найменування
дисципліни

Наукові основи
управління
Всього за цикл загальної
підготовки
1

Кримінальнопроцесуальна
діяльність органів
охорони державного
кордону
3
Проблеми
кваліфікації
кримінальних
правопорушень
Всього за цикл професійної
підготовки
Всього за навчальні
дисципліни:
2
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Група

125,126

Разом
слухачів

З`явились
на екзамен

Одержали оцінки, з них

19

19

"відмінно",
"добре",
%
%
Цикл загальної підготовки
100
2
11
8
42

19

19

100

осіб

%

2

11

8

42

125,126

19

19

Цикл професійної підготовки
100
2
11
9
47

125,126

19

19

100

"задовільно",
%

Сер.
бал

Абс.
усп.,
%

Якість,
%

"незадовільно",
%

9

47

0

0

3,63

100

53

9

47

0

0

3,63

100

53

8

42

0

0

3,68

100

58

0

0

11

58

8

42

0

0

3,57

100

58

2

5

20

52

16

42

0

0

3,63

100

58

4

7

28

49

25

44

0

0

3,63

100

56
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Таблиця 8.2.
Порівняльна таблиця
результатів виконання комплексних контрольних робіт здобувачами вищої освіти при проведенні самоаналізу та
акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти
у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

№
з/п

Назва дисциплін, за
Кількість
якими проводився Група здобуваконтроль
чів

Результати виконання
ККР у період самоаналізу

Результати виконання
ККР у період
акредитаційної експертизи

Відхилення результатів
порівняно із самоаналізом

Абс.
успішність,
%

Абс.
успішність,
%

Якість,
%

Середній бал

Якість,
%

Середній бал

Абс.
успішність,
%

100

53

3,63

-

-3,3

-0,1

100
58
3,73
100
Цикл професійної підготовки

53

3,63

-

-3,3

-0,1

Якість,
%

Середній бал

Цикл загальної підготовки
Наукові основи
125,
управління
126
Всього (у середньому) за цикл
1.

1.

2.

19
19

100

58

3,73

Кримінальнопроцесуальна
діяльність органів
охорони
державного
кордону

125,
126

19

100

58

3,78

100

58

3,68

-

-

-0,1

Проблеми

125,

19

100

58

3,68

100

58

3,57

-

-

-0,11
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№
з/п

Назва дисциплін, за
Кількість
якими проводився Група здобуваконтроль
чів

кваліфікації
126
кримінальних
правопорушень
Всього (у середньому) за цикл

Голова експертної комісії

19

Результати виконання
ККР у період самоаналізу

Результати виконання
ККР у період
акредитаційної експертизи

Відхилення результатів
порівняно із самоаналізом

Абс.
успішність,
%

Якість,
%

Середній бал

Абс.
успішність,
%

Якість,
%

Середній бал

Абс.
успішність,
%

Якість,
%

Середній бал

100

58

3,73

100

58

3,63

-

-

-0,1
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9. Висновки експертної комісії
На підставі аналізу поданих документів і проведеної акредитаційної
експертизи освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького експертна
комісія дійшла висновку, що:
1. Наявні в акредитаційній справі установчі та нормативні документи
підтверджують право Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького на підготовку здобувачів за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність». Загальні показники
діяльності відповідають встановленим державним нормативам.
2. Робота із формування та збереження контингенту здобувачів вищої
освіти проводиться на належному рівні. Контингент здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою
«Правоохоронна діяльність» відповідає ліцензованому обсягу.
3. Відповідно до нормативних документів і виконання державних вимог
до професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня проводиться значна робота щодо формування змісту
такої підготовки, активно впроваджуються сучасні технології навчання.
Навчальні плани виконуються в повному обсязі.
4. Підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня має
належне навчально-методичне та інформаційне забезпечення.
5. Виконання навчального плану для реалізації освітньо-професійної
програми «Правоохоронна діяльність» здійснюється науково-педагогічними
працівниками відповідної кваліфікації.
Проведення лекцій забезпечують науково-педагогічні працівники з
науковими ступенями та вченими званнями; частка докторів наук або
професорів, які забезпечують викладання лекційних годин, відповідає
Ліцензійним умовам.
6. Матеріально-технічна база, інформаційне забезпечення освітнього
процесу в Національній академії забезпечують якісну підготовку і відповідають
установленим законодавством вимогам до акредитації освітньо-професійної
програми «Правоохоронна діяльність».
7. Результати науково-дослідної діяльності науково-педагогічного складу,
який забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського)
рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність»
постійно висвітлюються у фахових виданнях, у тому числі, зарубіжних,
обговорюються на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.
Міжнародні зв’язки постійно розширюються і поглиблюються на різних рівнях.
8. Результати виконання комплексних контрольних робіт із навчальних
дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, передбаченими
навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти другого
Голова експертної комісії

Є.В. Зозуля

