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1. ПРЕАМБУЛА
Професійний стандарт офіцера тактичного рівня Державної
прикордонної служби України
Затверджено та надано чинності

наказ Голови Державної прикордонної служби України
від

.№

Введено в дію вперше
Цей професійний стандарт доповнює відповідні стандарти вищої освіти
щодо підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
регульованої професії (офіцера тактичного рівня).
Додатково в 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 Трембовецький О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент,
начальник кафедри тактики прикордонної служби Національної академії
(старший проектної групи);
полковник Білорус А.М., кандидат педагогічних наук, доцент,
начальник кафедри загальновійськових дисциплін Національної академії
(член проектної групи);
полковник Сичевський Ю.О., кандидат педагогічних наук, доцент
професор кафедри прикордонного контролю Національної академії (член
проектної групи);
полковник Дзюба П.М., кандидс;1.r . .ледаго:пчвих. .наук, . доцент,.. доцент
кафедри загальновійськових дисциплін Національної академії (член
проектної групи);
полковник Михайленко О.В., кандидат військових наук, доцент
кафедри тактики прикордонної служби Національної академії (член
проектної групи).
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Адміністрації Державної прикордонної служби України. При його
цитуванні посилання на джерело є обов'язковим.

Терміни та їх визначення
У Професійному стандарті офіцера оперативно-тактичного 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 тактичного рівня Державної
прикордонної служби України (далі - Професійний стандарт) - це
затверджений в установленому порядку нормативний документ, в якому
визначено сукупність вимог до кваліфікації - військового фахівця, ··· його ·
компетентностей, що формуються у ході освітньої діяльності вищого
військового навчального закладу (ВВНЗ), та результати навчання, які
забезпечують діагностування відповідних компетентностей після завершення
програми навчання.
Професійний стандарт визначає вимоги до офіцера тактичного рівня і є
обов'язковим для використання у ході підготовки здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти регульованої професії за всіма
спешальностями.
Професійний стандарт вводиться в систему вищої військової освіти як
відомчий нормативний документ з метою уніфікації вимог до базових
складових професії офіцера тактичного рівня ДПСУ усіх видів діяльності,
незалежно від отримуваної у ВВНЗ спеціальності та посади, на яку його буде
призначено після завершення навчання у ВВНЗ. --- . . . . ... -· . . . Професійний стандарт використовується для:
розроблення освітньо-професійних програм, навчальних програм та
інших навчально-методичних матеріалів з організації освітньої діяльності у
ВВНЗ;
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 ВВНЗ;
формування відповідно до професійного стандарту військово
прикордонної складової навчального плану;
розроблення. переліку визначених· компетентностей, . що .... притаманю
офіцеру тактичного рівня;
формування вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої
військової освіти;

професійної орієнтації офіцерського складу ДПСУ щодо проходження
військової служби, у тому числі для навчання у ВВНЗ.
Професійний стандарт враховує:
.

-

.

-

· -·· ....

загальну характеристику професії (регульованої професії) офіцера
як:
поліфункціональну - за кількістю покладених на офіцера різноманітних
функціональних обов'язків;
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.

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 і
понять у навчанні та професійній діяльності;
умінь: здатність до розв'язання складних непередбачуваних завдань 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
і
відповідальності:
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 автономносп.

статутні вимоги та відповідальність офіцера тактичного рівня:
бути здатним ефективно здійснювати керівництво підрозділами ДПСУ
при виконанні завдань із забезпечення безпеки - · державного - кордону,

вирішувати завдання з бойової готовності, вирішувати завдання щодо
навчання та виховання підлеглих, формування та підтримання необхідного
рівня морально-психологічного стану особового складу, підтримання
внутрішнього порядку, збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої
техніки, всебічного забезпечення тощо.
Професійний стандарт визначає компетентності офіцера тактичного
рівня як інтегральний показник якості його підготовки, що характеризується
ступенем здатності та готовності- · до тгостійното-: 'самовдосконалення,
застосування сформованих знань, умінь, навичок, особистих якостей і
ціннісних орієнтацій під час виконання оперативно-службових (бойових)
функцій в частинах Державної прикордонної служби України в умовах
мирного і воєнного часу та надзвичайного стану на посаді за призначенням.
Перелік компетентностей офіцера тактичного рівня формується із
урахуванням виконання оперативно-службових (бойових) функцій на посаді
за призначенням в умовах мирного та воєнного часу.
Особливістю формування компетентностей тактичного рівня є те, що
вони набуваються поступово, формуються навчальними дисциплінами на
.
.
..
різних етапах освпньоі програми.
Професійний стандарт охоплює весь період підготовки військового
фахівця офіцерського складу - здобувача першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, який навчається у .. Національній академії· Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
В основу розроблення Професійного стандарту покладаються:
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, шнності, інцп
особисті якості, присудження ступеня вищої освіти;
.
..
.
.
вимоги стандартів вищоі освпи за спеціальностями, за якими
здійснюється підготовка офіцерів тактичного рівня;
вимоги документів планування та управління (доктрин, основ,
концепцій, стратегій тощо), настанов, наказів;· боtfових'"статут1в~- керівництв,
інструкцій;
вимоги нормативно-правових актів Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ
У країни, Державної прикордонної служби України.

2.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Обмеження щодо форм
навчання
Професійна кваліфікація
Опис предметної області

Академічні права випускників

Працевлаштування
випускників

Перший (бакалврс1,кий} рівень
Бакалав]2
Відсутні
Офіцер тактичного рівня Державної прикордонної
служби України
Об'єкт вивчення та діяльності - безпека державного
кордону та технології її забезпечення.
Метою навчання є формування особистості
висококваліфікованого
офіцера-прикордонника
тактичного рівня, здатного вирішувати завдання
щодо забезпечення безпеки державного кордону на
ділянці відповідальності прикордонного підрозділу та
нести відповідальність за свої дії.
Теоретичним змістом предметної області є поняття,
концепції, принципи методи та методики, які
використовуються для управління підрозділами в
ході
їх
оперативно-службового
і
бойового
застосування та у
повсякденній діяльності,
прогнозування ї;~ ефективності.
Курсант вчиться практично застосовувати штатне
озброєння та бойову техніку підрозділів, інженерно
технічні засоби, спеціальні засоби, засоби зв'язку,
комп'ютерну · - техніку,
відомчі
інтегровані
інформаційно-телекомунікаційні системи, спеціальне
програмне забезпечення, засоби криміналістики, бази
нормативно-правових актів.
Можливість
·' продовження
навчання
за
магістерськими програмами (сьомий кваліфікаційний
рівень Національної рамки кваліфікацій).
Первинні посади офіцерського складу Державної
прикордонної служби України (інших військових
формувань, утворених відповідно до законів
України), згідно ВОС:

021200, 021000, 0201002, 0210002, 24100, 250300,
250400, 320100 згідно наказів Голови Державної
прикордонної служби України від 25 вересня 2007
року № 751 ДСК та Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 13 квітня 2017
року.

..

3. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА ТАКТИЧНОГО РІВНЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ В
· ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬ-ТАТІВ· НАВЧАННЯ ·

Зміст компетентностей

Зміст результатів навчання, у яких
узагальнено знання, уміння,
комунікацію, автономність і
відповідальність

Здатність здійснювати організацію
та
керівництво
. службою
.
прикордонних нарядів ПІД час
виконання завдань з охорони
.
державного кордону в різних
умовах обстановки та у разі її
ускладнення.

Здійснювати організацію та
керівництво службою
прикордонних
нарядів
ПІД
час
виконання
завдань
з
охорони
.
державного кордону в різних умовах
обстановки та у разі її ускладнення;
правомірно застосовувати
з~ро,ю т~ спеціальні засоби ПІД час
виконання
завдань
з
охорони
державного кордону;
вгддавати накази та розпорядження,
забезпечувати їх виконання та нести
.
.
.
вщповідальнісгь.

Здатність
організовувати
та
здійснювати керівництво службою
.
.
.
зміни прикордонних нарядів ПІД
час виконання завдань з охорони
державного кордону.

Організовувати дії зміни прикордонних
нарядів з отриманням інформації про
.
.
протиправну діяльність;
здійснювати управління службою зміни
прикордонних нарядів.

Здатність
організовувати
та
здійснювати
управління·
повсякденною
діяльністю
.
.
шдроздшу охорони державного
кордону
в
ходІ
оперативно- І
службової діяльності.

Організовувати діяльність начальника
підрозділу· охорони-Дк щодо· доцільної
побудови охорони державного кордону
.
.
.
на дшянш відповідальносп;
здійснювати керівництво оперативно
службовою
діяльністю
підрозділу
охорони ДК на ділянці відповідальності.
Здійснювати організацію та
керівництво службою складом
.
.
прикордонних нарядів в пункті
пропуску;
застосовувати технічні
засоби
.
прикордонного
контролю
в
ході
реалізації складових прикордонного
кщ~тролщ_; _
.
віддавати накази та розпорядження,
забезпечувати їх виконання та нести

Здатність
організовувати
та
здійснювати
процедури
прикордонного
контролю
в
.
.
пунктах пропуску для різних видів
сполучення,
знати
службу
.
прикордонних
нарядїв,
що
використовуються
в пунктах
пропуску, складові прикордонного
контролю, порядок ІХ виконання та
забезпечення.

.
.
.
відповщальність.

Здатність
здійснювати
водіння
базових
машин
підрозділу,
організувати підготовку озброєння
.
та
техніки
до
застосування,
експлуатацію
і
технічне.
обслуговування з використанням
фізичних
основ їх
побудови,
1нженерних знань та дотриманням
вимог
єдиної
системи
..
. ..
конструкторськоі документацц.
Здатність розуміти правові засади
функціонування держави і основ
законодавства
України,
що
стосуються повноважень держави,
прав людини та меж їх застосування
для
забезпечення
безпеки
кордону;
державного
демократичних цінностей; системи
забезпечення національної безпеки
України; сутності та основних
питань етики збройної боротьби;
п_2изначення професії офіцера.
Здатність впевнено застосовувати
штатне
озброєння
підрозділу,
виконувати прийоми зі зброєю та
.
..
вогневі завдання з1 стршецькоі
зброї в обсязі, визначеному Курсом
стрільб в Державній прикордонній
службі України.

Здатність
використовувати
та
застосовувати
в
службовій
діяльності
підрозділу
охорони
державного кордону та в службі
прикордонних
нарядів
групову
зброю, міномети, засоби боротьби з
легко броньованою та броньованою
технікою
п отивника,
засоби

Здійснювати
організашю
ВОДІННЯ
базових машин підрозділу, організувати
підготовку озброєння та техніки до
.
.
.
застосування, експлуаташю 1 технічне
обслуговування .. з... дотрим.анням. вимог
єдиної
системи
конструкторської
документації .

Застосовувати законодавчі та ІНШІ
нормативно-правові акти в оперативно
службовій діяльності (в тому числі з
питань дотримання прав людини).

Готувати та обслуговувати різні зразки
зброї та озброєння
застосовувати заходи безпеки при
поводженні зі зброєю та боєприпасами;
успішно виконувати вправи стрільб з
різних видів зброї (пістолет, автомат
ручний
гвинпвка,
снайперська
кулемет);
швидко оцінювати рівень небезпеки
ситуації, .реагувати .на неї. та приймати
правильні рішення щодо застосування
зброї, використовувати
при цьому
різну техніку та способи.
Використовувати
зразки
зброї:
переносного
зенітно-ракетного
комплексу ПЗРК «Ігла», переносного
протитанкового ракетного комплексу
«Фагот», 23-мм спареної зенітної
установки
ЗУ-23,
станкового
протитанкового гранатомета СПГ-9,
к пнокалібе них 12,7-мм к леметів
·- .. - ..•....
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боротьби

з

повітряними

цілями І ДШК та НСВ «Утьос», 14,5 КПВТ.

Г!Е_ОТИВНИКа.

Здатність застосовувати
засоби
зв'язку
та
програмно-технічні
комплекси, що стоять на озброєнні
Державної прикордонної служби
України, в оперативно-службовій
.
.
діяльності
підрозділів
охорони
державного кордону.

Налаштовувати
та
експлуатувати
автоматизовані робочі місця програмно
технічних комплексів автоматизації;
.
.
працювати 1з загальним та спеціальним
програмним
забезпеченням
яке
I використовується
в
програмнотехнічних комплексах автоматизації;
· -щ,оводитt("' тёсfувайня-··1і .. перевірку
автоматизованих
робочих
місць
програмно-технічних
комплексів
автоматизацц;
.
.
діяти в разі виникнення нештатних
ситуацій в роботі програмно-технічних
комплексів автоматизації;
вести
технічну
та
облікову
.
.
документашю
програмно-технічного
комплексу автоматизації оперативно
службової
діяльності
Державної
прикордонної служби.
працювати на штатних засобах зв'язку
.
. .
гцдрозділів
охорони
кордону
у
.
.
.
.
ВІДПОВІДНОСТІ до встановлених правил 1
з дотриманням вимог безпеки зв'язку;
здійснювати правильний вибір засобів
зв'язку та способів організації зв'язку в
залежності від умов обстановки, що
складається;
організовувати зв'язок на ділянці
.
.
.
підроздшу охорони кордону у різних
умовах
службової
діяльності,
безперервно підтримувати його з
шдлеглими,
приданими
та
.
.
.
~З~Є!'-10Дl~Ч!1;Іv:1.~ підрозділами; .
використовувати
інтерактивний
телефонний
довідник
Державної
прикордонної служби України, вести
переговори по відкритим каналам
зв'язку;
організовувати технічну експлуаташю
засобів зв' язку і автоматизації;
експлуатувати
джерела
живлення
•
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засобів зв'язку; - . . .... - . . ·- ..
складати технічне завдання на розробку
системи
комплексного
захисту
інформації в АС;
проводити аналіз та будувати модель
загроз
для
конкретного
випадку
розроблення системи захисту АС;
розробляти план комплексного захисту
інформації на об'єкті інформаційної

.

.

ДІЯЛЬНОСТІ.

Здатність
ДО
здійснення
.
.
професійної
діяльності,
фізичних
перенесення
навантажень,
нервово-психічних
напружень в процесі оперативнослужбової діяльності.
Здатність
на
високому
.
.
методичному
рівн:
проводити
заняття, та інші форми фізичної
шдготовки з різними категоріями
персоналу;
надавати
допомогу
.
.
керівникам
гпдрозшлів
щодо
.
...
.
організацп та проведення заходів
фізичної підготовки.

Дотримуватись вимог особистої та
..
громадськоі
ппєни,
проводити
'індивідуальні .. · ··· · · · ·-- · тренування
з
І використанням методів самоконтролю
за функціональним станом організму.

Здатність проводити заходи щодо·
збереження життя і здоров' я
шдпорядкованого
персоналу,
застосовувати методики ПІдrотовки
персоналу та роботи з персоналом
підрозділу, здійснювати морально
психологічне забезпечення.

. Проводити- ····-·Морально-псих:ологічне
забезпечення
основних
видів
оперативно-службової
діяльності
підрозділів в різних умова обстановки;
вирішувати
в
межах
.
.. конфлікти
.
.
.
управлінськоі діяльносп та управшння
підрозділами,
застосовувати
набуті
знання у процесі організації роботи з
персоналом шдроздшш.
Формувати
у
шдпорядкованого
персоналу
морально-ПСИХОЛОГІЧНІ
якості,
психолопчну
стійкість,
професійну придатність до виконання
спеціальних, .... _ . оперативно-службових
завдань;
.
.
,
. .
вивчати
шдивідуально-психолопчні
якості, організовувати роботу щодо
.
. .
згуртування шдроздшш.

Здатність працювати автономно та в
команді
(включаючи
навички
лідерства), виконуючи посадові
обов' язки за посадою в ході
..
.
.
повсякденноі
діяльносп
та
.
.
застосування шдроздшу.

Методично
правильно
проводити
.
заняття з шдлеглим персоналом;
навчати фізичним вправам, прийомам і
діям, методично грамотно проводити
всі форми фізичної підготовки в
гпдроздпп

Здатність ураховувати психологічні Використовувати досвід і традиції
та інших особливості
різних прикордонного вщомства у розвитку
культур, менталітету, релігійних особистості прикордонників;
та етнічних груп, відмінності людей розвивати у персоналу високі моральнота їх вплив на поведінку, людські психологічні . ... =якості.: ····загальну
та

взаємовщносини
та
виконання
функції
охорони
державного
кордону,
поводитись
неупереджено,
упевнено,
професійно, наполегливо, ввічливо.
Здатність адекватно діяти в умовах
фізичних перевантажень, емоційнонегативних
явищ,
здійснювати
.
.
управшння стресовими ситуаціями
та конфліктами, тому числі в
загрозливих
і
критичних
.
ситуаціях,
використовувати
прийоми психологічної розрядки.

Здатність виконувати службові
обов' язки
із
застосуванням
іншомовного спілкування під час
здійснення
процедур
прикордонного
контролю
та
проведення співбесід із особами,
які
перетинають
державний
кордон.
Здатність розуміти систему та
процеси
забезпечення
безпеки
державного
кордону,
способи
застосування службових собак під
час
виконання
завдань
за
призначенням.
Розуміння
основ
загальновійськового бою, бойових
дій
прикордонних
підрозділів,
тактики та способів дій підрозділів,
питань
організації
бойового,
ресурсного, інженерно-технічного
забезпечення та зв' язку в підрозділі
в різних умовах функціонування та
різних
формах
опе_2ативно-

правову культуру.

Проводити
морально-психолопчне
забезпечення
основних
видів
оперативно-службової
діяльності
.
.
шдроздшів органів охорони кордону в
різних умова обстановки;
формувати
у
підпорядкованого
. .
персоналу
морально-психолопчш
якості,
.психологічну ... .
стійкість,
професійну придатність до виконання
спеціальних,
оперативно-службових
завдань.
Застосовувати іноземну мову у
професійному спілкуванні під час
здійснення процедур прикордонного
контролю;
.
.
..
використовувати типові для іншомовноі
комунікації лексико-синтаксичні моделі
проведення співбесід із особами, які
перетинають державний кордон.
Здійснювати організацію та
керівництво кінологічним
забезпеченням ·опёративііо:службової
діяльності;
правомірно застосовувати
службових собак під час виконання
завдань з охорони державного кордону.
І Організовувати
ведення
видів
загальновійськового
бою
загальновійськовим підрозділом;
організовувати
виконання
заходів
бойового забезпечення бойових дій
загальновійськового підрозділу;
використовувати практичні навички
щодо обладнання та маскування окопів
- - . . ... -· ··· -- ··· ·-· ·· ·

службових дій.

й
укриттів,
обладнання
взводного
опорного пункту;
застосовувати
методи
роботи
командира
загальновійськового
підрозділу з організації РХБ захисту в
шд_р оздш1.
Здатність
збирати,
обробляти, Оцінювати обстановку різними методами
оцінювати
й
аналізувати та робити висновки з неї;
інформацію
з
різних
джерел; проводити тактичні "розрахунки 'бойових

використовувати методи обробки
інформації, профілювання ризиків,
кримінального
аналізу
та
криміналістики,
виконувати
комп'ютерні обчислення, що мають
відношення до оцінки обстановки,
прийняття рішення та оцінки
ефективності
застосування
.
. .
гцдрозділів.

Здатність приймати обгрунтовані
рішення
щодо
застосовування
озброєння та засобів посилення
прикордонних
гпдрозділів
у
.
.
.
ВЩПОВЩНОСТІ
до завдань, що
виконуються
та
забезпечення
протидії протиправній діяльності
правопор1шниюв.
Здатність застосовувати технічні
засоби охорони кордону, що стоять
на
озброєнні
Державної
прикордонної служби України, в
оперативно-службовій
діяльності
підрозділів охорони державного
кордон1.
Здатність організовувати інженерне
облащтування лінії Державного
кордону
в
різних
умовах
функціонування та різних формах
оперативно-службових
дій.
Державної прикордонної служби
України

можливостей своїх підрозділів;
оцінювати та прогнозувати розвиток
тактичної обстановки;
готувати
різні
види
службових
документів, використовуючи вміння
обробки інформації на ПЕОМ і роботи з
оргтехнікою та керуючись вимогами
керівних документів;
.
.
застосовувати
комунікативні
та
інформаційні технологц в процесі
підготовки, прийняття і впровадження
.
.
управлшських Е_Ішень.
Використовували.... .основні - . засоби
озброєння, які перебувають на озброєні
та засобів посилення механізованого
взводу.

Вміло
використовувати
основні
технічні засоби охорони кордону, які
перебувають на озброєнні.

Вміло
використовувати
інженерні
споруди для в охороні державного
кордону.

4. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ
Закон України "Про вищу освіту" : [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/l 556-18:.
2. Закон України "Про оборону України" : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/l 932-12
З. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1410 "Про
створення єдиної системи військової освіти" : [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakonЗ.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-¾DO¾BF
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 "Про
затвердження Національної рамки· кваліфікацій":': [Елвктронний ресурс]. ·~
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%DO%BF
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373
"Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних
стандартів"
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%DO%BF
б. 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/laws/show/l 187-2015-%DO%BF
7. 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 І~_дf.ІМИЛ9G.ада~у1д" _: _{Ел~ктрщ1ний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/277/2002
8. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України 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 №
102/22634)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl 757-12
9. Наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України від 22.02.2016 № 95 "Про затвердження Концепції
підготовки Збройних Сил України": [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://www.ukrmilitary.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-ofukraine.html
· ··· · · . .. ·- · · ·-· ·
1.

10. Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 №
7 4 "Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за №

165/31617)
[Електронний
ресурс].
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18

Режим

доступу:

11. Національний класифікатор .Хкра~~_и:__ :.~~~~9.~фі:к1:1:rоР професій"
ДК 003:2010
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:.
http://www.dk003 .сот/
12. Національний глосарій 2014 : [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus
office.pdf.
13. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2
015.pdf.
14. Закон України «Про Державну прикордонну службу України»
(Відомості Верховної Ради України (ВВЕ), 20031 N .27, .ст,208 ), -№ 1777-ХП.
Законодавство України, сайт Верховної Ради України. - [Електронний
ресурс] //http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-15.
15. Концепція інтегрованого управління кордонами [Електронний
ресурс] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року
№ 1149-р // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/203l-20l0%Dl %80 - Заголовок з екрану.
16. Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України
[Електронний ресурс] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23
листопада
2015
року
№
1189-р.
//
Режим
доступу:
http://dpsu.gov.ua/ua/activities/projects_acts/projects_acts_ 140.htm. - Заголовок з
екрану.
1 7. Положення про проходження · громадянами" України · військової
служби в Державній прикордонній службі України (Указ Президента України
№ 1115/2009).
18. Стандарти
і
рекомендації щодо забезпечення якості
в
Європейському просторі вищої освіти (ESG). - К.: ТОВ "ЦС", 2015. - 32 с.
19. International Standard Classification of Education ISCED 2011. UNESCO Institute for Statistics, 2012. - 84 р.
20. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): Manual
to accompany the International Standard Classification of Education 2011. UNESCO Institute for Statistics Р.О., 2014. - 20 р.
.. •

