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І Преамбула
Стандарт вищої освіти: другий (магістерський) рівень, галузь знань 25 –
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, спеціальність
252 – Безпека державного кордону.
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.03.2020 р. № 379.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 252 «Безпека
державного кордону» Науково-методичної комісії № 12 у галузі знань 25
«Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» сектору
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:
ФІГУРА
Олег
Володимирович
Голова комісії № 12

заступник директора Департаменту – начальник
управління професійної підготовки та організації
освітньої діяльності Департаменту особового складу
Адміністрації Державної прикордонної служби
України, кандидат педагогічних наук, доцент.
начальник
кафедри
прикордонної
безпеки
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького,
кандидат наук з державного управління.

МАГАСЬ
Геннадій
Анатолійович
заступник голови
підкомісії
ДАНИЛЕНКО
завідувач кафедри навігації і управління судном
Олександр
Дунайського інституту Національного університету
Борисович
«Одеська морська академія»
секретар підкомісії
Члени науково-методичної комісії 2016-2019 років скликання:
МАРЧУК
заступник начальника управління прикордонної
Володимир
служби Департаменту охорони державного кордону
Миколайович
Адміністрації Державної прикордонної служби
заступник голови
України
підкомісії
МИСИК
доктор військових наук, доцент, доцент кафедри
Анатолій
прикордонної безпеки Національної академії
Борисович
Державної прикордонної служби України імені
секретар підкомісії
Богдана Хмельницького
ЗАЛОЖ
кандидат військових наук, доцент, начальник відділу
Віктор
дослідження проблем державного управління у сфері
Вікторович
прикордонної безпеки Науково-дослідного інституту
Державної прикордонної служби України
ЛОБАНОВ
Анатолій
Анатолійович

Фахівці, залучені до розробки стандарту:
доктор військових наук, професор, начальник
кафедри управління військами Інституту державного
військового управління Національного університету

КОВАЛЬОВА
Олена
Володимирівна
секретар комісії № 13
КУПРІЄНКО
Дмитро
Анатолійович
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оборони України імені Івана Черняховського
кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри адміністративного
права та адміністративного процесу факультету № 2
Одеського державного університету внутрішніх
справ
доктор військових наук, доцент, заступник
начальника факультету підготовки керівних кадрів
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності
252 «Безпека державного кордону» Науково-методичної комісії № 13 з галузі
знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України.
Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні сектору вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 15
від 23.05.2017 р.)
Фахову експертизу проводили:
АРТЮШИН
Георгій
Миколайович
ТРОБЮК
Володимир
Іванович
ОЛІЙНИК
Леонід
Віталійович

завідувач спеціальної кафедри, навчально-науковий інститут
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Служби
безпеки України, Національна академія Служби безпеки
України, доктор педагогічних наук, професор
начальник навчально-методичного центру, Національна
академія національної гвардії України, кандидат військових
наук, доцент
провідний науковий співробітник науково-прогнозувального
відділу освітньої діяльності та заходів оборонного планування
науково-методичного центру організації освітньої діяльності,
Національний
університет
оборони
України
ім. І. Черняховського, кандидат педагогічних наук

Методичну експертизу проводили:
КАЛАШНІКОВА
Світлана
Андріївна
ТАЛАНОВА
Жаннета
Василівна

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
вищої освіти Національної академії педагогічних наук
України, Національний експерт з реформування вищої
освіти Програми Європейського Союзу Еразмус+
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий
співробітник,
менеджер
з
аналітичної
роботи
Національного Еразмус+ офісу в Україні
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Стандарт розглянуто Державною прикордонною службою України та
Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 252 «Безпека державного
кордону» Науково-методичної комісії № 12 з воєнних наук, національної
безпеки, безпеки державного кордону Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки України (протокол № 1 від 23 жовтня 2019 року).
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти від 18.02.2020 р. протокол № 4.
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ІІ Загальна характеристика
Другий (магістерський) рівень
Магістр
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека
державного кордону
252 Безпека державного кордону
Денна та заочна форми навчання
Магістр безпеки державного кордону (зазначити
назву спеціалізації за наявності)

Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Форми навчання
Освітня кваліфікація

Офіцер оперативного-тактичного рівня Державної
прикордонної служби України

Професійна
кваліфікація

Ступінь вищої освіти:
Магістр.
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону.
Спеціалізація: (зазначити назву спеціалізації за
наявності).
Освітня програма: (зазначити назву освітньої
програми).
Професійна кваліфікація: офіцер оперативноготактичного рівня Державної прикордонної служби
України
Об’єкт вивчення та діяльності: безпека державного
предметної
кордону та технології її забезпечення.
Мета
навчання:
формування
особистості
висококваліфікованого
офіцера-прикордонника
оперативно-тактичного рівня, здатного вирішувати
складні задачі і проблеми щодо забезпечення безпеки
державного кордону на ділянці 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 – технічні 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 інформаційно-телекомунікаційні системи,
спеціальне
програмне
забезпечення,
засоби
криміналістики, бази нормативно-правових актів

Кваліфікація
дипломі

Опис
області

в
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Академічні
права Можливість продовження навчання за програмами:
підготовки докторів філософії;
випускників
програмами,
спрямованими
на
отримання
професійної кваліфікації оперативно-стратегічного
рівня;
набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти
дорослих
Посади
офіцерського
складу
Державної
Працевлаштування
випускників
(для прикордонної служби України оперативно-тактичного
регульованих професій рівня.
Посади науково-педагогічного та наукового складу
- обов’язково)
закладів освіти, науково-дослідних установ Державної
прикордонної служби України.
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяг освітньо-професійної програми становить 120
Обсяг
освітньої
кредитів ЄКТС.
програми магістра
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано для здобуття загальних та спеціальних
(фахових)
компетентностей
за
спеціальністю,
визначених Стандартом вищої освіти
ІV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
проблеми безпеки державного кордону або навчання,
що передбачають проведення досліджень та/або
здійснення
інновацій
та
характеризуються
невизначеністю умов і вимог
К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу
К02. Здатність планувати та управляти часом
К03. Здатність приймати обґрунтовані рішення
К04. Здатність вчитися та оволодівати сучасними
знаннями
К05. Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо
К06.
Здатність
проводити
дослідження
на
відповідному рівні
К07. Здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми
К08. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово
К09. Здатність спілкуватися іноземною мовою

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
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К10. Здатність використовувати інформаційні та
комунікаційні технології
К11. Здатність оцінювати обстановку на ділянці
відповідальності
К12.Здатність організовувати оперативно-службову
діяльність органу охорони державного кордону
К13.Здатність визначати
раціональні
параметри
оперативно-службової діяльності органу охорони
державного кордону
К14.Здатність
ефективно
виконувати
функції
управління органами охорони державного кордону
К15. Здатність формувати та застосовувати сучасні
системи підтримки прийняття рішень
К16. Здатність до діяльності в системі інтегрованого
управління кордонами
К17. Здатність розробляти оперативно-службові та
бойові документи
К18. Здатність організовувати підготовку персоналу
органу охорони державного кордону до виконання
завдань за призначенням у різних умовах обстановки
К19. Здатність здійснювати планування застосування
підрозділів механізованої (танкової) бригади в різних
видах бою та умовах обстановки
К20. Здатність підтримувати бойову та мобілізаційну
готовність підпорядкованих підрозділів, військової
частини,
вживати
заходів
щодо
відновлення
боєздатності (спроможностей до виконання завдань)
К21. Здатність застосовувати у професійній діяльності
основні положення міжнародного та національного
права щодо охорони державного кордону
К22. Здатність застосовувати у професійній діяльності
законодавчі та інші нормативно-правові акти
К23. Здатність застосовувати методи дослідження для
розв’язання складних задач і проблем професійної
діяльності
К24. Здатність забезпечити безпечне середовище для
діяльності персоналу
К25. Здатність ефективно працювати з суспільством та
засобами масової інформації

V Нормативний зміст підготовки здобувачів
сформульований у термінах результатів навчання

вищої

освіти,
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ПР01. 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
ПР02. Організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони
державного кордону на заданий період, комплексне функціонування підсистем
побудови охорони державного кордону, ефективне застосування сил і засобів у
різних умовах обстановки, всебічне забезпечення
ПР03. 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
ПР04. Аргументувати зміст та оцінювати виконання функцій управління
органами охорони державного кордону (прийняття рішення, планування,
організації, мотивації та контролю) щодо повсякденної та оперативнослужбової діяльності, бойових дій у різних умовах обстановки
ПР05. Оцінювати ризики щодо діяльності органу охорони державного кордону,
застосовувати сучасні методи обґрунтування рішень, методики оцінювання
ефективності
ПР06. Організовувати та підтримувати взаємодію між підрозділами органу
охорони державного кордону, з підрозділами та частинами інших військових
формувань та правоохоронних органів, у тому числі іноземними, здійснювати
координацію дій угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту
державного кордону, організовувати і планувати роботу прикордоннопредставницького апарату в інтересах охорони державного кордону
ПР07. Аргументувати зміст оперативно-службових та бойових документів
щодо управління органом охорони державного кордону та частинами і
з’єднаннями Збройних Сил України
ПР08. Організовувати підготовку персоналу, органів управління та підрозділів
до виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки, оцінювати
її рівень
ПР09. 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
ПР10. Оцінювати стан бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих
підрозділів, військової частини, визначати заходи щодо відновлення
боєздатності (спроможностей до виконання завдань)
ПР11. Аргументувати застосування положень міжнародного та національного
права щодо охорони державного кордону
ПР12. Аргументувати застосовування норм законодавчих та інших нормативноправових актів щодо правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції
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Державної прикордонної служби України
ПР13. Аргументувати вибір загальнонаукових, емпіричних та спеціальних
методів дослідження для розв’язання складних задач і проблем забезпечення
безпеки державного кордону
ПР14. Організовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
персоналу органів охорони державного кордону, охорони навколишнього
середовища в різних умовах обстановки
ПР15. Організовувати взаємодію та співробітництво з суспільством,
громадськими організаціями та засобами масової інформації в інтересах
безпеки державного кордону
ПР16. Володіти іноземною мовою на рівні Стандартизованого мовного рівня
СМР2 за критеріями тестування STANAG 6001
VІ Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої
освіти
Форми атестації Єдиний державний кваліфікаційний іспит, захист
здобувачів вищої кваліфікаційної роботи магістра
освіти
Вимоги
до Єдиний державний кваліфікаційний іспит має перевіряти
досягнення результатів навчання, визначених цим
єдиного
стандартом вищої освіти
державного
кваліфікаційного
іспиту
Головним змістом кваліфікаційної роботи повинно бути
Вимоги до
кваліфікаційної вирішення актуального військово-наукового, військовотехнічного,
практичного
(службового),
науковороботи
методичного або навчально-методичного завдання, що
характеризується невизначеністю умов і вимог. Робота
повинна бути пов’язана з аналізом (синтезом), теоретичною
розробкою
актуальних
питань,
моделюванням,
дослідженням процесів (явищ), об’єктів та систем у сфері
безпеки державного кордону.
Кваліфікаційні роботи не повинні містити академічного
плагіату, фальсифікації, фабрикації.
Роботи, які виконані не за спеціальними темами, мають
оприлюднюватися на офіційному сайті вищого військового
навчального закладу, або його підрозділу, або у його
локальному репозитарії академічних текстів.
Рішення щодо оприлюднення таких робіт приймається з
дотриманням вимог законодавства України у сфері охорони
державної таємниці.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
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У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких
оцінювань на інформаційних стендах та/або в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних
працівників та їх оцінювання;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за кожною
освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників закладу вищої освіти і
здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та Стандартам і
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському
просторі вищої освіти.
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VIII Вимоги професійних стандартів
Професійний
стандарт
офіцера
оперативнотактичного рівня Державної прикордонної служби
України
Професійний
стандарт
офіцера
оперативнотактичного рівня Державної прикордонної служби
України,
затверджений
Головою
Державної
прикордонної служби України 20 грудня 2018 року.
Цей стандарт вищої освіти враховує визначені
Особливості
стандарту
вищої професійним стандартом вимоги до кваліфікації
освіти, пов’язані з офіцера оперативно-тактичного рівня Державної
наявністю певного прикордонної служби України, його компетентностей
та результатів навчання
Професійного
стандарту
Повна
назва
професійного
стандарту
Назва та реквізити
відповідного
документа

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт
вищої освіти
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка
здобувачів
вищої
освіти»
[Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 “Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний
кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра” [Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 354-2018-п];
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 “Про
затвердження
Національної
рамки
кваліфікацій”
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];
6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];
7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»
ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];
8. Професійний стандарт офіцера оперативно-тактичного рівня Державної
прикордонної служби України (Єдиний стандарт з підготовки військових
фахівців оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби
України). Затверджено Головою Державної прикордонної служби України 20
грудня 2018 року. 14 С.
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Інші рекомендовані джерела
9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р.
№ 600 (зі змінами), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради
Міністерства освіти і науки України;
10. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];
11. Наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472 “Про
затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.09.2015 за
№ 1141/27586.
12. Наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України від 22.02.2016 № 95 “Про затвердження Концепції
підготовки Збройних Сил України”.
13. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 с.
14. International Standard Classificationof Education ISCED 2011. –
UNESCO Institute for Statistics, 2012. – 84 p.
15. ISCED Fieldsof Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): Manual to
accompany the International Standard Classification of Education 2011. – UNESCO
Institutefor Statistics P.O., 2014. – 20 p.
16. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими)
компетентностями
та
прикладами
стандартів
[Режим
доступу:
http://www.unideusto.org/tuningeu/].
Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

Олег ШАРОВ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку
підготовки магістрів зі спеціальності 252 Безпека державного кордону, та
результати навчання– знання, уміння, навички, способи мислення, погляди,
цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої
програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій.
Таблиця 1показує відповідність визначених Стандартом компетентностей
та дескрипторів НРК. В таблицях 2 та 3 показана відповідність результатів
навчання та загальних і професійних компетентностей відповідно.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання
не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть
вказувати додаткові компетентності і результати навчання.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації
здобувачів вищої освіти.
Таблиця 1.

Автономія та
відповідальність

К02
К03
К04

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та проблеми безпеки державного кордону на відповідній
ділянці або навчання, що передбачають проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризуються невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу
Здатність планувати та управляти часом
Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

Комунікація

К01

Зміст компетентностей

Уміння

Шифр

Знання

Класифікація
компетентностей за
НРК

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

К05
К06

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Здатність проводити дослідження на відповідному
рівні

+
+

К07
К08

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і
письмово
Здатність спілкуватися іноземною мовою
Здатність
використовувати
інформаційні
та
комунікаційні технології

+
+

К09
К010

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність
оцінювати
обстановку
на
ділянці
відповідальності
Здатність
організовувати
оперативно-службову
діяльність органу охорони державного кордону
Здатність визначати раціональні параметри оперативнослужбової діяльності органу охорони державного
кордону
Здатність ефективно виконувати функції управління
органами охорони державного кордону

+

+

+

+

+

+

+

+

К15

Здатність формувати та застосовувати сучасні системи
підтримки прийняття рішень

+

+

К16

Здатність до діяльності
управління кордонами

інтегрованого

+

К17

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) бригадив 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)
Здатність застосовуватиу професійній діяльності
основні положення міжнародного та національного
права щодо охорони державного кордону
Здатність
застосовувати
у
професійній
діяльностізаконодавчі та інші нормативно-правові акти

+

К11
К12
К13
К14

К18
К19
К20

К21
К22

К23
К24
К25

в

системі

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Здатність застосовувати методи дослідженнядля
розв’язання складних задач і проблем професійної
діяльності
Здатність забезпечити безпечне середовище для
діяльності персоналу

+

Здатність ефективно співробітничати з суспільством та
засобами масової інформації

+

+

+
+
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Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом вищої освіти результатів навчання та загальних
компетентностей
Компетентності
Програмні результати навчання

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми безпеки державного
кордону на відповідній ділянці або навчання,
що передбачають проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризуються
невизначеністю умов і вимог
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
Організовувати оперативно-службову
+
діяльність органу охорони державного
кордону
на
заданий
період,
комплексне функціонування підсистем
побудови
охорони
державного
кордону, ефективне застосування сил і
засобів у різних умовах обстановки,
всебічне забезпечення

Загальні компетентності

ПР02

+

+

+

К010

К09

К08

К05

К04

К03
+

К07

+

К06

ПР01

К02

Шифр

К01

Зміст

+

+

+

+

+

+
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ПР03

ПР04

ПР05

ПР06

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
Аргументувати зміст та оцінювати
виконання
функцій
управління
органами
охорони
державного
кордону
(прийняття
рішення,
планування, організації, мотивації та
контролю) щодо повсякденної та
оперативно-службової
діяльності,
бойових дій у різних умовах
обстановки
Оцінювати ризики щодо діяльності
органу охорони державного кордону,
застосовувати
сучасні
методи
обґрунтування
рішень,
методики
оцінювання ефективності
Організовувати
та
підтримувати
взаємодію між підрозділами органу
охорони державного кордону, з
підрозділами та частинами інших
військових
формувань
та
правоохоронних органів, у тому числі
іноземними, здійснювати координацію
дій угрупованнями військ (сил) під час
виконання
завдань
захисту
державного кордону, організовувати і
планувати
роботу
прикордоннопредставницького апарату в інтересах
охорони державного кордону
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПР07

ПР08

ПР09

ПР10

ПР11

ПР12

ПР13

Аргументувати зміст оперативнослужбових та бойових документів
щодо управління органом охорони
державного кордону та частинами і
з’єднаннями Збройних Сил України
Організовувати підготовку персоналу,
органів управління та підрозділів до
виконання завдань за призначенням у
різних умовах обстановки, оцінювати
її рівень
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
Оцінювати
стан
бойової
та
мобілізаційної
готовності
підпорядкованих
підрозділів,
військової частини, визначати заходи
щодо
відновлення
боєздатності
(спроможностей
до
виконання
завдань)
Аргументувати
застосування
положень
міжнародного
та
національного права щодо охорони
державного кордону
Аргументувати застосовування норм
законодавчих та інших нормативноправових актів щодо правопорушень,
протидію
яким
віднесено
до
компетенції Державної прикордонної
служби України
Аргументувати
вибір
загальнонаукових, емпіричних та
спеціальних методів дослідження для
розв’язання складних задач і проблем
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ПР14

ПР15

ПР16

забезпечення безпеки державного
кордону
Організовувати заходи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності
персоналу
органів
охорони
державного
кордону,
охорони
навколишнього середовища в різних
умовах обстановки
Організовувати
взаємодію
та
співробітництво
з суспільством,
громадськими
організаціями
та
засобами масової інформації
в
інтересах безпеки державного кордону
Володіти іноземною мовою на рівні
Стандартизованого мовного рівня
СМР2 за критеріями тестування
STANAG 6001
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Таблиця 3. Матриця відповідності визначених СВО результатів навчання та професійних компетентностей

ПР06
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К25

К23

+

К24

К22

+

+

К21

К20

К19

К18

К17

К16

ПР05

К15

ПР04

К14

ПР03

К13

ПР02

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
Організовувати оперативно-службову діяльність органу
охорони державного кордону на заданий період, комплексне
функціонування підсистем побудови охорони державного
кордону, ефективне застосування сил і засобів у різних умовах
обстановки, всебічне забезпечення
Застосовувати
оперативно-тактичні
розрахунки
щодо
спроможностей органу охорони державного кордону до
виконання завдань за призначенням у всіх формах оперативнослужбової 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
Аргументувати зміст та оцінювати виконання функцій
управління органами охорони державного кордону (прийняття
рішення, планування, організації, мотивації та контролю) щодо
повсякденної та оперативно-службової діяльності, бойових дій
у різних умовах обстановки
Оцінювати ризики щодо діяльності органу охорони державного
кордону, застосовувати сучасні методи обґрунтування рішень,
методики оцінювання ефективності
Організовувати та підтримувати взаємодію між підрозділами
органу охорони державного кордону, з підрозділами та
частинами інших військових формувань та правоохоронних
органів, у тому числі іноземними, здійснювати координацію дій
угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту
державного кордону, організовувати і планувати роботу

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

К12

ПР01

Зміст

К11

Шифр

+

+

+

21

ПР07
ПР08

ПР09

ПР10
ПР11
ПР12

ПР13

ПР14

ПР15
ПР16

прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони
державного кордону
Аргументувати зміст оперативно-службових та бойових
документів щодо управління органом охорони державного
кордону та частинами і з’єднаннями Збройних Сил України
Організовувати підготовку персоналу, органів управління та
підрозділів до виконання завдань за призначенням у різних
умовах обстановки, оцінювати її рівень
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
Оцінювати стан бойової та мобілізаційної готовності
підпорядкованих підрозділів, військової частини, визначати
заходи щодо відновлення боєздатності (спроможностей до
виконання завдань)
Аргументувати застосування
положень міжнародного та
національного права щодо охорони державного кордону
Аргументувати застосовування норм законодавчих та інші
нормативно-правових актів щодо правопорушень, протидію
яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби
України
Аргументувати вибір загальнонаукових, емпіричних та
спеціальних методів дослідження для розв’язання складних
задач і проблем забезпечення безпеки державного кордону
Організовувати заходи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності персоналу органів охорони державного
кордону, охорони навколишнього середовища в різних умовах
обстановки
Організовувати взаємодію та співробітництво з суспільством,
громадськими організаціями та засобами масової інформації в
інтересах безпеки державного кордону
Володіти іноземною мовою на рівні Стандартизованого
мовного рівня СМР2 за критеріями тестування STANAG 6001
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