РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 252 Безпека державного кордону
галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону
Освітньо-професійна програма розроблена
кафедрою
тактики
прикордонної служби - Національної· академії Державної прикордонної
служби України ім. Б. Хмельницького у відповідності до вимог щодо її
розроблення. В профілі освітньо-професійної програми показано мету
програми, її характеристику, придатність випускників до працевлаштування,
порядок викладання та оцінювання. Освітньо-професійна програма також
включає: перелік обов'язкових та вибіркових освітніх компонент, де вказано
обсяг та форми контролю; форми підсумкової атестації; повний перелік
компетентностей, які мають бути сформовані у здобувачів вищої освіти в
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результаті засвоєння освггньоі програми; матриці вгдповідносп визначених
програмних компетентностей компонентам освітньої програми та
програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньої
програми.
В результаті засвоєння освітньо-професійної програми формуються
інтегральна, загальні і професійні (фахові) компетентності. Хід формування
компетентностей відображений в робочих програмах навчальних дисциплін,
в програмах практик і державної підсумкової атестації. Перелік дисциплін
освітньої програми сприяє формуванню професійних знань, вмінь і навичок,
необхідних офіцеру-прикордоннику.
Вибірковий аналіз робочих програм навчальних дисциплін (Тактика
прикордонної служби, Прикордонний контроль, Загальна тактика, Правове
забезпечення охорони кордону) вказує, що всі програми виконані за єдиним
планом і добре структуровані. В кожній програмі вказані компетентності, які
повинні бути сформовані в процесі вивчення навчальної дисципліни,
заплановані результати. навчання: і рівні сформованості компетентностей,
критерії оцінювання поточного та підсумкового контролів.
Реалізація ОПП забезпечується науково-педагогічним складом, який
має відповідний рівень освіти, практичний досвід діяльності, що відповідає
профілю відповідної навчальної дисципліни.
Метою освітньої програми є підготовка офіцерів тактичного рівня, які є
компетентними в управлінні прикордонними підрозділами і несуть особисту
відповідальність за свої дії та здатні до подальшого навчання з високим
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рівнем автономносп.

Отже, рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 252
Безпека державного кордону відповідає вимогам, які є обов'язковими для
освітньо-професійних програм, підтверджує відповідність належному рівню
зафіксованих освітніх характеристик підготовки і може бути рекомендована
для впровадження в освітній процес.
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