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1. ПР~АМБУЛА
Професійний стандарт
офіцера оперативно-стратегічного рівня
Державної прикордонної служби України
Затверджено та надано чинності

наказ Голови Державної прикордонної служби України
від«
»
2018року№_.
Введено в дію вперше

У подальшому можуть наводитися дані щодо корегування.
Розробники стандарту

Розроблено робочою групою Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відповідно до
наказу ректора Національної академії від 25.05.2018 № 491-аг «Про
створення робочої групи».
Старший групи

полковник Веретільник В. В., перший заступник ректора (перший
проректор) Національної академії.
Заступник старшого групи

полковник Псьол С. В., кандидат технічних наук доцент, заступник
ректора (проректор) Національної академії з навчальної роботи.
Члени робочої групи та проектної групи

полковник Купрієнко Д. А., доктор військових наук, доцент, заступник
начальника (заступник декана) з навчально-методичної роботи факультету
підготовки керівних кадрів Національної академії (член робочої групи);
працівник Томків І. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів Національної
академії (старший проектної групи);
працівник Біньковський О. А., кандидат військових наук, доцент
кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів
Національної академії (член проектної групи);
підполковник Якубовський В. І., викладач кафедри оперативного
мистецтва факультету підготовки керівних кадрів Національної академії
(член проектної групи).
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений як офіційне виданвя без дозволу
Адміністрації Державної прикордонної служби України. При його
цитуванні посилання на джерело є обов'язковим.
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Терміни та їх визначення
У Професійному стандарті офіцера оперативно-стратегічного рівня
Державної прикордонної служби України терміни вживаються у такому
значенні, що наводяться у законах України Про освіту (від 05.09.2017
№ 2145-VIII) та Про вищу освіту (від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами).
Загальна інформація про професійний стандарт
Професійний стандарт офіцера оперативно-стратегічного рівня
Державної прикордонної служби України (далі- Професійний стандарт)- це
складова системи вищої військової освіти; затверджений замовником на
підготовку військових
фахівців оперативно-стратегічного рівня в
установленому порядку відомчій нормативний документ, в якому визначено
сукупність вимог до компетентностей та кваліфікації військового фахівця,
що формуються у ході освітньої діяльності вищого військового закладу
освіти (ВВЗО).
Мета Професійного стандарту - уніфікація вимог до базових
складових професії офіцера оперативно-стратегічного рівня Державної
прикордонної служби України, незалежно від отримуваної у ВВЗО
спеціальності, спеціалізації, видів діяльності та посади, на яку його буде
призначено після завершення навчання у ВВЗО.
Професійний стандарт є обов'язковим для використання у ході
освітньої діяльності ВВЗО щодо підготовки військового фахівця Державної
прикордонної служби України на оперативно-стратегічному рівні та, як
правило, охоплює весь період підготовки здобувача другого (магістерського)

.

..

.

рівня ВИЩОl ОСВІТИ.
У Професійному стандарті визначено компетентності офіцера
оперативно-стратегічного рівня Державної прикордонної служби України як
динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально
етичних цінностей, що характеризують його здатність успішно здійснювати
професійну діяльність в частинах Державної прикордонної служби України, а
.
.
. .
.
також подальшу навчальну діяльність, 1 є інтегральним показником якосп
його підготовки.
Відповідний
перелік
компетентностей
офіцера
оперативностратегічного рівня Державної прикордонної служби України формується із
врахуванням виконання ним оперативно-службових (бойових) функцій на
посаді за призначенням в умовах мирного і воєнного часу та надзвичайного
стану.
Особливістю формування цих компетентностей є те, що вони
набуваються поступово, формуються навчальними дисциплінами на різних
етапах освітньої програми, зокрема, можуть починати формуватися в рамках
освітньої програми нижчого рівня вищої освіти, а закінчувати формуватися
на даному рівні,
У Професійному стандарті визначено результати навчання як знання,
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уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості,
які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які здобувач
вищої військової оперативно-стратегічної освіти здатний продемонструвати
після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

В основу розроблення Професійного стандарту покладаються:
загальні вимоги до професії офіцера оперативно-стратегічного рівня
Державної прикордонної служби України - єдині для цієї категорії
військовослужбовців;
вимоги чинного законодавства України;
положення Національної рамки кваліфікацій (відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 "Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій"), які забезпечують введення
європейських стандартів якості освіти з урахуванням вимог до
компетентностей фахівця, здатності особи до виконання певного виду
.
.
.
.
.
.
діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, ЦІННОСТІ, ІНШІ
особисті якості, присудження ступеня вищої освіти "магістр";
вимоги статутів Збройних Сил України;
вимоги документів стратегічного планування та управління (доктрин,
основ, концепцій, стратегій тощо), нормативно-правових актів Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби
України, настанов, бойових статутів, керівництв, інструкцій.

Професійний стандарт використовується для:
розроблення у ВВЗО освітніх (освітньо-професійних, освітньо
наукових) програм, навчальних планів та навчально-методичних матеріалів
до них;
проведення
аналізу
відповідності
компетентностей
військовослужбовців вимогам Професійного стандарту;
використання у сфері кадрового забезпечення, у тому числі, під час
атестації військовослужбовців;
проведення аналізу замовником на підготовку військових фахівців
якості підготовки випускників ВВЗО;
розроблення переліку визначених компетентностей, що притаманні
офіцеру оперативно-стратегічного рівня;
формування вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої
військової освіти;
професійної орієнтації офіцерського складу Державної прикордонної
служби України щодо проходження військової служби, у тому числі, для
навчання у ВВЗО.
Професійний стандарт враховує:
загальну
характеристику
професії
офіцера
оперативностратегічного рівня Державної прикордонної служби Украіни як:
поліфункціональну - за кількістю покладених на офіцера різноманітних
функціональних обов'язків;
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вербальну - за засобами впливу на особовий склад в умовах
безпосереднього та опосередкованого зв'язку з ним;
індивідуальну- за формою організації;
самостійну - за способами діяльності - без сторонньої допомоги,
дріб'язкової опіки з боку керівництва (у межах виконання завдань);
полікомунікативну- за обсягом службово-інформаційних зв'язків з
періодично змінним колом осіб;
розумову - за співвідношенням розумового і фізичного навантаження;
творчу - таку, що в межах виконання завдань не шддається повною
.
.
мірою алгоритмічному опису;
динамічну- за змінними умовами професійної діяльності;
стресогенну - за особливими умовами виконання службових
обов' язків, що пов' язані з впливом стресогенних факторів середовища і

.

.

ДІЯЛЬНОСТІ;

з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я і життя
особового складу, збереження матеріальних цінностей.

статутні вимоги
стратегічного рівня:

та

відповідальність

офіцера

оперативно

бути здатним ефективно здійснювати управління діяльністю
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони державного кордону, його структурних підрозділів, а також
територіальних органів щодо забезпечення недоторканності державного
кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні.

загальні вимоги до:
знань: сформованість концептуальних знань, набутих у процесі
навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних
досягнень, критичне осмислення основних теорій, принципів, методів
понять у навчанні та професійній діяльності;
умінь: здатність до розв'язання складних непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання,
що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів
та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;
комунікації: здатність донесення до фахівців і нефахівців інформації,
ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності,
здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;
.
.
.
.
.
автономності 1 вгдповідальносп: як здатність до управління
комплексними діями або проектами, відповідальність за результати своєї
діяльності, за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, відповідальність
за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до
.
.
подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Зазначені особливості професії офіцера оперативно-стратегічного рівня
Державної прикордонної служби України висувають вимоги до його
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особистісних, психофізіологічних якостей і певного рівня спеціальної
підготовки, що формуються в ході освітньої діяльності у ВВЗО та
розвиваються шляхом самоосвіти і самовдосконалення протягом усієї
військової служби.

8

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рівень підготовки
військових фахівців за
призначенням
Рівень вищої військової
ОСВІТИ

Обмеження щодо форм
навчання
Професійна кваліфікація
Опис предметної області

Оперативно-стратегічний.

Вища
військова
освіта.
Відсутні.

оперативно-стратепчна

Офіцер оперативного-стратепчного рівня
l);~ржавної прикордонної сл_ужби України
06 'єкт вивчення та діяльності - діяльність
Державної прикордонної служби України в
умовах мирного 1 воєнного часу та
надзвичайного стану.
Цілі навчання - здійснювати професійне
.
.
.
управління діяльністю центрального органу
..
.
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, його структурних підрозділів, а
.
.
також територіальних органів.

Теоретичний зміст предметної області теорія національної безпеки та державного
управління у сфері прикордонної діяльності і
оборони України, інформаційне забезпечення
захисту державного кордону України, теорія
прикордонної безпеки, теорія кадрової
політики у сфері прикордонної діяльності,
ресурсного
забезпечення
діяльності
Державної прикордонної служби України,
теорія розвідувальної, контррозвідувальної та
оперативно-розшукової діяльності, теорія
інформаційної
безпеки,
стратегічного
управління,
глобалізації
та
політики
національної- безпеки та оборони України,
.
..
захисту 11 суверенггету, територіальноі
цілісності
l
недоторканності,
теорія
антикризовогс
менеджменту,
управшння
змінами
та
впровадження
інновацій,
інформаційної полпики та електронного
врядування.

Методи,

методики

та ..• технології

загальнонауков1
та
конкретнонаукові
(специфічні)
методи
ВОЄННО!
науки,
інноваційні технології підготовки військових
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Працевлаштування
випускників

фахівців оперативно-стратепчного рівня;
комунікативні прийоми наукової взаємодії,
інформаційно-комунікативні технології та
методики.
Інструменти та обладнання - техючю
засоби навчання та виховання, сучасні
ПЕОМ, електронні бази даних, інтернет
ресурси, польова навчально-матеріальна база,
сучасні зразки озброєння та військової
техніки.
Випускники можуть бути працевлаштовані на
посадах згідно Указу Президента України від
21.03.2002 № 277 (зі змінами станом на
11.11.2017)
та
Наказу
Адміністрації
Державної прикордонної служби У країни від
28.09.2012
№
770
(зареєстровано
в
Міністерстві юстиції України 18.10.2012 за
№ 1757/22069), зі змінами відповідно до
Наказу
Адміністрації
Державної
прикордонної служби України 21.12.2012
№ 1115 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 11.01.2013 за № 102/22634), на
відповідних ним посадах в інших військових
формуваннях та правоохоронних органах,
утворених відповідно до законів України, а
також на посадах науково-педагопчного та
керівного складу факультету підготовки
керівних
кадрів
Національної
академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького .

.•.
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3. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ ОСВІТИ,
СФОРМУЛЬОВАНИЙ В ТЕРМІНАХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Зміст результатів навчання, у яких
узагальнено знання, уміння,
Зміст компетентностей
комунікацію, автономність і
відповідальність
Знання та розуміння предметної І Проводити дослідження проблемних
області
та. розуміння професійної ситуацій
у
сфері
прикордонної
.
.
.
ДІЯЛЬНОСТІ.
діяльності різного рівня складносп,
застосовуючи сучасні методи наукового
шзнання.
Навички
використання І Формувати та підтримувати ефективну
інформаційних
комунікаційних І взаємодію з органами виконавчої влади,
.
.
технологій.
громадсьюстю,
державними
І
.
.
Здатність
до
компетентноі недержавними
інституціями,
комунікації
з
суб'єктами військовими
формуваннями
та
забезпечення національної безпеки, правоохоронними органами в інтересах
виконання
координаційних захисту
державного
кордону,
функцій,
налагодження використовуючи сучасні технології
страте п чних
комунікацій
з (інформаційні,
комунікативні,
громадсьюстю
з
питань,
які управління конфліктами тощо).
.
..,
ВІДНОСЯТЬСЯ
ДО
компетенцц
Державної прикордонної служби
У~аїни.
Здатність приймати обгрунтовані І Виявляти та прогнозувати ризики ВІД
рішення.
впливу реальних та потенційних загроз
Здатність до колегіальної роботи прикордонній безпеці, обгрунтовувати
при розробці важливих рішень.
заходи
щодо
їх
мінімізації
на
.
.
міжнародному,
.
. регюнальному,
.
нацюнальному та мгсцевому рівнях,
.
.
застосовуючи
технологію
аналізу
.
.
.
ризиюв та кримінального аналізу.
Приймати рішення та здійснювати
управління органами та структурними
підрозділами Державної прикордонної
служби України в умовах загострення
воєнно-політичної обстановки.
Здатність розробляти та управляти Управляти проектами І програмами
проектами.
міжнародного
та
"національного
Здатність
сшлкуватися
з І характеру, що реалізуються у сфері
п_12едставниками
ІНШИХ національної безпеки та інте~:-2ованого
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професійних груп різного рівня.
Здатність
працювати
в
міжнародному контексті.
Здатність до організації співпраці з
прикордонних питань та з питань
взаємних поїздок громадян на
міжнародному та міждержавному
_рІвнях.
Здатність
до
узагальнення
практики
застосування
законодавства
з
питань,
що
належать до компетенції Державної
прикордонної служби України та
інших складових сектору безпеки і
оборони
України,
розробки
пропозицій, спрямованих на його
вдосконалення.

Здатність
до
розроблення
та
реалізації загальних принципів
правового
оформлення
та
забезпечення
недоторканності
державного кордону та охорони
суверенних прав України в 11
виключній (морській) економічній
ЗОНІ.

Здатність
до
стратегічного
планування розвитку Державної
прикордонної служби України та
впровадження інновацій.

управління кордонами.
Уміти
представляти
Державну
прикордонну
служби
України
на
міжнародному,
регіональному
та
.
.
національному
рівнях,
а
також
презентувати для широкого загалу
результати її діяльності.

І Розробляти

та
організовувати
опрацювання нормативних документів
(щодо забезпечення недоторканності
державного
кордону
та
охорони
суверенних прав України в її виключній
(морській)
економічній
зоні),
які
відносяться до управлінських функцій
центрального органу виконавчої влади
.
.
та
територіальних
оргаю в,
що
реалізують державну політику у сфері
охорони державного кордону.
Розробляти
та
організовувати
опрацювання проектів міжнародних
договорів, законів України, постанов,
програм, концепцій, стратегій, а також
пропозицій до них з питань, що
належать до компетенції Державної
прикордонної служби України на основі
законодавчої
техніки,
методолог11
системного
аналізу
та
правил
правотворчого процесу.
Здійснювати управління прикордонною
діяльністю,
застосовуючи
методи
стратегічного планування, реалізації
стратегій, оцінювання їх ефективності
та результативності.
Розробляти
системи
стратепчного,
поточного І оперативного контролю,
ВОЛОДІТИ
сучасними
методами
управління у сфері прикордонної

.

.

ДІЯЛЬНОСТІ.

Здатність до управління діяльністю Управляти
процесами
реалізації
центрального органу виконавчої державної політики у сфері охорони
.
.
влади, що реалізує державну державного кордону на міжнародному,
політику
у
сфері
охорони регіональному,
національному
та
де жавного
його місцевом
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структурних шдроздцпв, а також
.
.
територіальних
органів
у
повсякденних умовах, в умовах
загострення
воєнно-політичної
обстановки
та
інформаційнопсихологічного протиборства, в
особливий період, при локалізації
та нейтралізації кризових ситуацій,
під час участі у межах своєї
компетенції
у
заходах,
спрямованих на
боротьбу з
організованою
злочинністю,
тероризмом,
на
припинення
.
.
ДІЯЛЬНОСТІ
незаконних
воєнізованих
або
збройних
формувань (груп), на протидію
незаконній міграції.
Здатність
оцінювати
та
забезпечувати якість виконуваних
робіт.
Здатність до організації бойового
застосування
сил
та
засобів
Державної прикордонної служби
України
з
метою
участі
у
забезпеченні
воєнної
безпеки
держави: оборона України, захист
її
суверенітету,
територіальної
цппсносп 1 недоторканносп.

чинного законодавства та враховуючи
.
нашональні інтереси.
Вміти формувати управлінські рішення
для
підвищення
ефективності
діяльності Державної прикордонної
служби
України,
її
органів
та
структурних підрозділів на різних
рівнях
управління
і
в
умовах
невизначеності.
Готувати
та
організовувати
опрацювання аналітичних матеріалів,
доповідей
та
інших
службових
.
.
.
документів ВІДПОВІДНО до вимог чинних
нормативно-правових актів та на
підставі аналізу статистичних даних
щодо діяльності і розвитку Державної
прикордонної
служби
України,
реалізації державної політики у сфері
охорони державного кордону.
Знати, розумтти та враховувати при
здійсненні прикордонної діяльності та
координаційної
функції
основи
забезпечення воєнної безпеки держави,
зокрема: законодавство України з
питань
оборони
держави
і
територіальної оборони; повноваження,
функції
та
завдання
органів,
підприємств, установ та організацій у
сфері оборони держави і територіальної
оборони; принципи їхньої діяльності,
порядок взаємодії та координації як в
умовах мирного часу, так і в особливий
період;
основи
мобілізаційної
підготовки і мобілізації в Україні;
основи воєнної стратегії, застосування
Збройних Сил України, проведення
операцій.
Координувати діяльність компетентних
державних
оргашв
щодо
захисту
державного кордону, здійснення різних
видів контролю, забезнечення режиму
державного кордону та прикордонного
режиму.
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Здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних
джерел.
Здатність до організації протидії і
запобігання корупційним діянням
та злочинам у сфері службової
діяльності
особового
складу
Державної прикордонної служби
України.
Здатність до організації здійснення
.
..
розвідувальноі,
контррозвідувальної, оперативно
розшукової
та
інформаційно
аналітичної діяльності в інтересах
забезпечення захисту державного
кордону України.
Здатність
формувати
кадрову
політику та здійснювати кадровий
менеджмент у сфері прикордонної
діяльності.
Здатність до управління ресурсним
забезпеченням
та
фінансовоекономічною діяльністю Державної
прикордонної служби України.
Здатність до організації правового
та соціального захисту особового
складу Державної прикордонної
служби України.
Здатність забезпечити під час своєї
професійної діяльності законність,
повагу і дотримання прав та свобод
людини та громадянина.

І

Розробляти організаційні структури,
адекватні концепціям, стратегіям, цілям

. внутрпцнгм
.

І

завданням,

І

ЗОВНІШНІМ

умовам
діяльносп
прикордонного
відомства,
здійснювати
розподіл
(делегування) функцій, повноважень і

.

.

. .

ВІДПОВІДалЬНОСТІ МІЖ виконавцями.

Володіти методами спостереження та
опису, ідентифікації та класифікації,
.
.
.
інструментами аналізу для виргшення
.
.
.
управлінських І дослідницьких завдань.

Здійснювати управління органами та
структурними підрозділами Державної
прикордонної
служби
України,
ефективно
застосовуючи
провідні
технології та методи організаційного,
інноваційного, ресурсного, фінансового
та кадрового менеджменту.
Здійснювати викладацьку діяльність в
системі
оперативної
підготовки,
підготовки резервів та підвищення
кваліфікації
фахівців
у
сфері
прикордонної діяльності, грунтуючись
на сучасних положеннях теорії і
методики навчання.
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4. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ
1. Закон України "Про вищу освіту" : [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/1aws/show/1556-18~
2. Закон України "Про оборону України" : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/1aws/show/1932-12
З.
Закон У країни "Про державний кордон У країни".
4.
Закон України "Про Державну прикордонну службу України".
5.
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про
затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України".
6.
Указ Президента України від 15 червня 2004 року N 648/20 "Про
Воєнну доктрину України".
7.
Розпорядження КМУ від 23 листопада 2015 р. N 1189-р
"Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України на період до
2020 року".
8.
Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2015 р. N 1149-р «Про
схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами».
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 141 О "Про
створення єдиної системи військової освіти": [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/1aws/show/1410-97-¾DO¾BF
1 О. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 "Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій": [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/1aws/show/134l-2011-¾DO¾BF
11. Постанова Кабінету Міністрів У країни від 31 тра~ня 2017 р. № З 73
"Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних
стандартів"
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/1aws/show/373-2017-%DO%BF
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" :
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/1aws/show/l 187-2015-%DO%BF
13. Указ Президента України від 21.03.2002 № 277 "Про переліки посад
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають
заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та
граничних військових і спеціальних звань за цими посадами" : [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/1aws/show/277/2002
14. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби У країни від
28.09.2012 № 770 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.2012
за № 1757/22069) " "Про затвердження Переліку посад військовослужбовців
Державної прикордонної служби України, що підлягають заміщенню
особами офіцерського складу, та граничних військових .;звань за цими
посадами (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 за №

15

102/22634)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1757-12
15. Наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України від 22.02.2016 No 95 "Про затвердження Концепції
підготовки Збройних Сил У країни": [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://www.ukrmilitary.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-of
ukraine.html
16. Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 №
74 "Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за №
165/3161 7)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18
17. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій"
ДК 003:2010
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:.
http://www.dk003 .сот/
18. Національний глосарій 2014 : [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/Ьiblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempusoffice.pdf.
19. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
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