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1. ПРЕАМБУЛА
Професійний стандарт
офіцера оперативно-тактичного рівня
Державної прикордонної служби України

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 Залож В. В., кандидат військових наук доцент, доцент
кафедри управління факультету підготовки керівних кадрів Національної
академії (старший проектної групи);
полковник Яічко О. М., старший викладач кафедри управління
факультету підготовки керівних кадрів Національної академії (член
проектної групи);
працівник Мисик А. Б., кандидат військових наук, доцент, доцент
кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів
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.
...
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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 оперативно-тактичного рівня Державної
прикордонної служби України (далі - Професійний стандарт) - це складова
системи вищої військової освіти; затверджений замовником на підготовку
військових фахівців оперативно-тактичного 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 навчального закладу (ВВНЗ).
Мета Професійного стандарту - уніфікація вимог до базових
складових професії офіцера оперативно-тактичного рівня Державної
прикордонної служби України, незалежно від отримуваної у ВВНЗ
спеціальності, спеціалізації, видів діяльності та посади, на яку його буде
призначено після завершення навчання у ВВНЗ.
Професійний стандарт є обов'язковим для використання у ході
освітньої діяльності ВВНЗ щодо підготовки військового фахівця Державної
прикордонної служби України на оперативно-тактичному рівні та, як
правило, охоплює весь період підготовки здобувача другого (магістерського)
рівня вищої освіти.
У Професійному стандарті визначено професійну кваліфікацію офіцера
оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України як
визнану уповноваженим суб'єктом та засвідчену відповідним документом
стандартизовану сукупність здобутих особою результатів навчання та
компетентностей, що дають змогу провадити професійну діяльність в
органах Державної прикордонної служби України на посадах оперативно
тактичного рівня.
У Професійному стандарті визначено компетентності офіцера
оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України як
динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів,
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно
соціалізуватися, та/або подальшу навчальну діяльність.
Відповідний перелік компетентностей офіцера оперативно-тактичного
рівня Державної прикордонної служби України формується із врахуванням
виконання ним оперативно-службових (бойових) завдань на посадах за
призначенням в умовах мирного часу (у т. ч. правового режиму
надзвичайного стану) та особливого періоду.
Особливістю формування цих компетентностей є, те, що вони
набуваються поступово, формуються навчальними дисциплінами на різних
етапах освітньої програми, зокрема, можуть починати формуватися в рамках
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освітньої програми нижчого рівня вищої освіти, а закінчувати формуватися
. .
.
.
на даному рівні, закршлюються шд час стажування на посадах за
призначенням.
У Професійному стандарті визначено результати навчання як знання,
уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості,
що набуваються у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна
ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які здобувач вищої
військової оперативно-тактичної освіти здатний продемонструвати після
завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.
В основу розроблення Професійного стандарту покладаються:
загальні вимоги до професії офіцера оперативно-тактичного рівня
Державної прикордонної служби України - єдині для цієї категорії
військовослужбовців;
вимоги чинного законодавства України, зокрема Статутів Збройних
Сил України;
положення Національної рамки кваліфікацій, які грунтуються на
європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості
освіти з урахуванням вимог замовника до компетентностей фахівця;
вимоги 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 тощо.
Професійний стандарт використовується для:
розроблення у ВВНЗ 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 ВВНЗ;
формування окремих 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 ВВНЗ.
Професійний стандарт враховує:
загальну характеристику професії офіцера оперативно-тактичного
рівня Державної прикордонної служби України 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;
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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 та відповідальність офіцера оперативно
тактичного рівня:
бути здатним ефективно здійснювати керівництво органами охорони
державного кордону Державної прикордонної служби України при виконанні
завдань із забезпечення безпеки державного кордону, вирішувати завдання з
бойової готовності, приведення органів охорони державного кордону у
боєздатний стан, навчання та виховання особового складу, формування та
підтримання необхідного рівня його морально-психологічного стану,
підтримання внутрішнього порядку, збереження зброї, боєприпасів, бойової
та іншої техніки, бойового та всебічного забезпечення тощо.
загальні вимоги до:
знань (емпірічних і теоретичних) як осмисленої та засвоєної суб'єктом

інформації, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності;
умінь/навичок (когнітивних і практичних) як здатності застосовувати
знання для виконання завдань та розвязання проблем;
комунікації як взаємодії осіб з метою передавання інформації,
узгодження дій, спільної діяльності;
відповідальності і автономії як здатності особи застосовувати знання
та навички самостійно та відповідально.
Зазначені особливості професії офіцера оперативно-тактичного рівня
Державної прикордонної служби України висувають вимоги до його
особистісних, психофізіологічних якостей і певного рівня спеціальної
підготовки, що формуються у ході освітньої діяльності у ВВНЗ та
розвиваються шляхом самоосвіти і самовдосконалення протягом усієї
військової служби.

••
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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ
Рівень підготовки
військових фахівців за
призначенням
Рівень вищої військової
освіти
Обмеження щодо форм
навчання
Професійна кваліфікація
Опис предметної області

Оперативно-тактичний.

Вища військова оперативно-тактична освіта.
Відсутні.
Офіцер
оперативного-тактичного
рівня
Державної прикордонної служби України.
Об'єкт вивчення та діяльності: безпека
державного
кордону
та технології
її
забезпечення.
Мета навчання: формування особистості
висококваліфікованого
офіцераприкордонника оперативно-тактичного рівня,
.
.
. .
здатного вирішувати складні задачі 1
проблеми
щодо
забезпечення
безпеки
.
.
державного
на
ділянці
.
.
. кордону
відповідальності органу охорони державного
кордону та нести відповідальність за свої
рішення та дії.
Теоретичний зміст предметної області:
поняття, концепції та принципи забезпечення
безпеки державного кордону.
Методи, методики та , технології загальнонаукові
та
специфічні
методи
військової
науки,
інформаційнокомунікативні технології та методики, методи
та
методики
забезпечення
безпеки
державного кордону.
Інструменти та обладнання - техючю
засоби, сучасні ПЕОМ, засоби імітаційного
моделювання,
автоматизовані
системи
управління, електронні бази даних, інтернет
ресурси, сучасні озброєння та військова
техніка, спеціальні засоби, засоби зв'язку,
відомчі
інтегровані
інформаційнотелекомунікаційні
системи,
спеціальне
програмне
забезпечення,
засоби
криміналістики, бази нормативно-правових

акпв
Академічні права
випускників

Можливість
програмами:

.•.

продовження
J

навчання

за
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Працевлаштування
випускників

підготовки докторів філософії;
програмами, спрямованими на отримання
професійної
кваліфікації
оперативно.
.
стратепчного рівня.
Посади офіцерського складу Державної
прикордонної служби України оперативно
тактичного рівня.
Посади науково-педагогічного та наукового
складу
навчальних
закладів,
науково
дослідних установ Державної прикордонної
служби України.
Випускники можуть бути працевлаштовані на
посадах . згідно
Наказу
Адміністрації
Державної прикордонної служби України 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), а також
.
.
на ВІДПОВІДНИХ ним посадах в ІНШИХ
військових формуваннях та правоохоронних
.
.
органах, утворених відповщно до законів
Ук12аїни.

..
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3. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОЇ ОСВІТИ,
СФОРМУЛЬОВАНИЙ В ТЕРМІНАХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Загальні компетентності

киш
КПО2

кп оз
КПО4
КПО5
КПО6

Здатність планувати таJ1!!2авляти часом.
Здатність приймати обгрунтовані рішення.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність спілкуватися державною мовою як~сно так і письмово.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
...
технологн.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

КПО7
КПО8
КПО9
КП10

кп п
КП12
КП13

КП14

КП15

КП16

Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності
Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу
охорони державного кордон~
Здатність ефективно виконувати функції управління органами
охорони державного кордону
Здатність формувати та застосовувати сучасні системи підтримки
прийняття_0_ішень
Здатність до діяльності в системі інтегрованого управшння
кордонами
Здатність розробляти оперативно-службові та бойові документи
Здатність організовувати підготовку персоналу органу охорони
державного кордону до виконання завдань за призначенням у
різних умовах обстановки
Здатність здійснювати планування застосування підрозділів
механізованої (танкової) бригади в різних видах бою та умовах
обстановки
Здатність підтримувати бойову та мобілізаційну готовність
підпорядкованих підрозділів, військової частини, вживати заходів
щодо відновлення боєздатності (спроможностей до виконання
завдань)
застосовувати у професійній діяльності законодавчі та
.Здатність
.
.
інші нормативно-п__р_авою акти
Програмні результати навчання

Оцінювати та прогнозувати розвиток обстановки, аналізувати
сценарії дій правопорушників, організованих злочинних
угруповань та тактику дій з' єднань і частин евентуального
противника на ділянці органу охорони державного кордону, рівень
загрози
,
ПРП 02 І Організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони
державного
кордону
на
заданий
пе_0_іод,
комплексне

ПРПОl
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ПРП 03

ПРП 04

ПРП 05

ПРП 06

ПРП 07
ПРП 08

ПРП 09

функціонування підсистем побудови охорони державного
кордону, ефективне застосування сил і засобів у різних умовах
обстановки,всебічнезабезпечення
І Застосовувати
оперативно-тактичні
розрахунки
щодо
спроможностей органу охорони державного кордону до виконання
завдань за призначенням у всіх формах оперативно-службової
діяльності, різних видах бою (бойових дій, операціях), в
повсякденних умовах та при ускладненні обстановки, під час
припинення (локалізації) прикордонного збройного конфлікту,
прикордонних операцій, спеціальних заходів та припинення
провокацій на державному кордоні
І Аргументувати зміст та оцінювати виконання функцій управління
органами охорони державного кордону (прийняття рішення,
планування, організації, мотивацц та контролю) щодо
повсякденної та оперативно-службової діяльності, бойових дій у
І різних умовах обстановки
І Організовувати та підтримувати взаємодію
між підрозділами
.
.
органу охорони державного кордону, з підроздшами та частинами
інших військових формувань та правоохоронних органів, у тому
чисш іноземними, здійснювати координацію дій угрупованнями
військ (сил)під час виконання завдань захисту державного
кордону, організовувати і планувати роботу прикордонно
представницького апарату в інтересах охорони державного
кордону
І Аргументувати
зміст оперативно-службових та бойових
.
.
докуменпв щодо управшння органом охорони державного
кордону та частинами і з'єднаннями Збройних Сил Ук2аїни
І Організовувати
шдготовку персоналу, органів управшння та
.
.
гпдроздццв до виконання завдань за призначенням у різних умовах
обстановки, оцінювати її_Qівень
І Аргументувати зміст рішень та планів бойових дій підрозділів
механізованої (танкової) бригади, вибір способів .виконання ними
завдань в різних видах бою та умовах обстановки, заходи
всебічного забезпечення, застосування сил та засобів старших
начальників в інтересах виконання завдань бригади
І Оцінювати стан бойової та мобілізаційної готовносп
підпорядкованих підрозділів, військової частини, визначати
заходи щодо відновлення боєздатності (спроможностей до
виконання завдань)
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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/laws/show/l556-18~
2. Закон України "Про оборону України" : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
З. Закон України "Про Державну прикордонну службу України"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст.208 ), № 1777-ХІІ.
Законодавство України, сайт Верховної Ради України : [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakonl.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=66 l -15.
4. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій"
ДК 003:2010: [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.dk003.com
5. Указ Президента України № 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/laws/show/277/2002
6. Указ Президента України № 1115/2009 "Про Положення про
проходження громадянами України військової служби в Державній
прикордонній службі України".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1410 "Про
створення єдиної системи військової освіти": [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%DO%BF
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 "Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій" : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%DO%BF
9. 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
10. 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/1187-2015-¾D0¾BF
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
№ 1341 "Про затвердження національної рамки кваліфікацій" : [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-20l 1%DO%BF
,
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти".
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13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2015 р. № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної
прикордонної служби України" : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://dpsu.gov.ua/ua/activities/projects_acts/projects_acts_140.htm
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р.
№ 1149-р "Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами" :
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2031-2010-¾Dl %80
15. 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/z1757-12
16. 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-of
ukraine.html
17. 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
№ 165/31617)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18
18. Методичні рекомендації з розроблення нормативних документів
підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах
Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів України (затверджено Першим заступником Міністра
оборони України). - К. : Міністерство оборони України, 2016. - 31 с.
19. Національний освітній глосарій: вища освіта/ 2-е вид., переробл. і
доп. І авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В.
Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред" В. Г. Кременя. - К.:
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. - 100 с. ISBN 978-966-2432-22-О :
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/Ьiblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus
office.pdf
.•
20. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
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http ://ihed.org.ua/images/Ьiblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UА_2
015.pdf
21. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (ESG). - К.: ТОВ "ЦС", 2015. - 32 с.
22. Intemational Standard Classification of Education ISCED 2011. UNESCO Institute for Statistics, 2012. - 84 р.
23. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): Manual
to accompany the Intemational Standard Classification of Education 2011. UNESCO Institute for Statistics Р.О., 2014. - 20 р.
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