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Профіль
освітньої програми зі спеціальності
252 «Безпека державного кордону»
1. Загальна інформація
Повна
вищого
назва
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу

Національна академія Державної
прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького.
Кафедра прикордонної безпеки.
Магістр
Освітня кваліфікація - магістр безпеки державного кордону.
Професійна кваліфікація - офіцер оперативно-тактичного
рівня Державної прикордонної служби України.
Офіційна назва програми «Безпека державного кордону»
Тип диплому та обсяг Одиночний, 120 кредитів ЄКТС, 1 р. 10 місяців навчання.

програми
Наявність акредитації

Акредитація відбулася у 2011 році. Сертифікат НД № 2383029.
Галузь знань (спеціальність) 25 «Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного кордону». Строк дії сертифіката
до 1 липня 2021 року відповідно до рішення Акредитаційної
комісії від 10 березня 2011 року, протокол № 86 (наказ МОН
України від 19.12.2016 № 1565.
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - 2 цикл,
Цикл/рівень
EQF-LLL - 7 рівень.
Передумови
Освітній ступінь бакалавра і тактичного рівня військової
освіти.
Мова(и) викладання
Українська
дії
Термін
освітньої До оновлення або введення в дію нової освітньої програми у
зв'язку 31 змінами нормативно-правової бази або за
програми
результатами акредитації (не більше періоду акредитації).
Інтернет-адреса
http://www.nadpsu.edu.ua

постійного
розміщення
опису освітньої програми
2.Мета освітньої програми
Надати вищу освіту на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі 25 «Воєнні
науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону», що забезпечує працевлаштування у Державній прикордонній службі
України.
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.

Предметна
(галузь
спеціальність,
спеціалізація)
Орієнтація
програми

З.Характеристика освітньої програми
область Галузь з~ань - 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека
знань, державного кордону.
Спеціальність - 252 Безпека державного кордону.

освітньої Освітня програма має прикладну орієнтацію з професійним

акцентом на формування компетентностей,' необхідних для
вирішення актуальних завдань охорони державного кордону на
оперативно-тактичному рівні.

І

Основний фокус освітньої Спеціальна освіта в галузі знань 25 Воєнні· науки, національна
програми та спеціалізації безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252
Безпека державного кордону.
Ключові слова: оперативно-службова діяльність, орган
охорони кордону, охорона державного кордону та суверенних
прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській)
економічній зоні.
Передбачає обовязкове військове стажування (практику) в
Особливості програми
органах Державної прикордонної служби України.
Навчання за цією ОПП здійснюється лише в НАДПСУ, що
визначає її унікальність.
Об'єкт вивчення та діяльності: безпека державного
Опис предметної області
кордону та технології її забезпечення.
особистості
Мета
навчання:
формування
висококваліфікованого офіцера-прикордонника оперативнотактичного рівня, здатного вирішувати складні задачі 1
проблеми щодо забезпечення безпеки державного кордону на
.
. .
.
.
ділянці відповідальносп 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,
інформаційно
комунікативні 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

Придатність
працевлаштування

4. Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
до І Посади офіцерського складу Державної

Подальше навчання

прикордонної

служби України оперативно-тактичного рівня.
Посади
науково-педагогічного
та
наукового
складу
навчальних закладів, науково-дослідних установ Державної
прикордонної служби Ук_.2_аїни.
І Можливість продовження навчання за програмами:
набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих;
підготовки докторів філософії;
програмами, спрямованими на отримання професійної
кваліфікації оперативно-с'!'Q_атегічного рівня.

5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання

Оцінювання

І Проблемно-орієнтоване

та контекстне навчання. Діяльнісно та
компетентністно-орієнтовані технології. Практичне виконання
навчально-бойових
завдань,
практична
підготовка
та
повсякденна діяльність.
,
І Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові
завдання (у тому числі, комп'ютерне тестування), захист
стажування (практики), звіти за індивідуальні завдання,

модульні контролі, заліки, диференційовані заліки, екзамени,
атестація, захист кваліфікаційної роботи.
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється:
- поточний контроль - за чотирибальною шкалою («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»), вербальною шкалою
(«зараховано», «незараховано»);
- підсумковий контроль - за національною чотирибальною
шкалою (квідмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»);
шкалою ЕКТС («А», «В», «С», «D», «Е», «гх», «F»); 1 ОО-

бальною шкалою; вербальною шкалою
«незараховано»).
6. Програмні компетентності

(«зараховано»,

6.1. Інтегральна компетентність
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми безпеки
ділянки державного кордону або навчання, ЩО передбачає проведення
1-1
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуєть~я невизначеністю
умов і вимог.
6.2. Загальні компетентності
(К - згідно стандарту вищої освіти, КП - згідно професійного стандарту)
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
KOl
Здатність планувати та управляти часом.
КО2
КПОl
Здатність приймати обгрунтовані рішення.
к оз
КПО2
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
КО4
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
KOS

кп оз

КО6
КО7
КПО4
КО8

Здатність проведення дослідження на відповідному рівні.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

КО9
К 10
КПО6

Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

кпоs

Kll
КПО7
К 12
КПО8
К13
К 14
КПО9
К 15
КП10
К 16

кп п

К17
КП12

Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.

6.3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності
Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони
державного кордону
Здатність визначати раціональні параметри оперативно-службової діяльності
органу охорони державного кордону
Здатність ефективно виконувати функції управшння органами охорони
державного кордону
Здатність формувати та застосовувати сучасні системи підтримки прийняття
рішень
Здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами
Здатність розробляти оперативно-службові та бойові документи

К 18
КП 13
К 19
КП 14
К 20
КП 15
К 21
К 22
КП 16
К 23
К 24
К 25

ПР 01
ПРП 01

ПР 02
ПРП 02

ПР 03
ПРП 03

ПР 04
ПРП 04

ПР 05

ПР 06
ПРП 05

ПР 07
ПРП 06
ПР 08
ПРП 07

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)
Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення
міжнародного та національного права щодо охорони державного кордону
Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та інші
нормативно-правові акти
Здатність застосовувати методи дослідження для розв'язання складних задач і
проблем професійної діяльності
Здатність забезпечити безпечне середовище для діяльності персоналу
Здатність ефективно співробітничати з суспільством та засобами масової
інформації
7. Програмні результати навчання
(ПР - згідно стандарту вищої освіти, ПРП - згідно професійного стандарту)
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,рівеньзагрози
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 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 обгрунтування 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 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 ta 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 готовносп шдпорядкованих
ПР10
ПРПО9 підрозділів, військової частини, визначати заходи щодо відновлення
боєздатності (спроможностей до виконання завдань)
Аргументувати застосування положень міжнародного та національного права
ПР 11
щодо охорони державного кордону
Аргументувати застосовування норм законодавчих та інших нормативно
ПР 12
правових актів щодо правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції
Державної ПQИ~ОJ:,донної служби України
Аргументувати вибір загальнонаукових, емпіричних та спеціальних методів
ПР13
дослідження для розв'язання складних задач і проблем забезпечення безпеки
державного кордону
Організовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності персоналу
ПР 14
органів охорони державного кордону, охорони навколишнього середовища в
різних умовах обстановки
Організовувати взаємодію та співробітництво з сусшльством, громадськими
ПР 15
організаціями та засобами масової інформації в інтересах безпеки державного
кордону
Володіти іноземною мовою на рівні Стандартизованого мовного рівня СМР2 за
ПР16
критеріями тестування STANAG 6001
8.Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
І Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним умовам в частині
кадрових вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері
вищої світи, що підтверджується такими показниками:
- для провадження освітньої програми
на факультеті
підготовки керівних кадрів створено кафедри прикордонної
безпеки, оперативного мистецтва, національної безпеки (сфера
прикордонної діяльності) та управління. Відповідальною за
підготовку здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю є
кафедра прикордонної безпеки;
- робоча група, на яку покладено відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю, складається з
.
.
.
трьох науково-педагопчних прашвників;
- керівник робочої групи (гарант освітньої програми) - доктор
наук з державного управління (за спеціальністю службово
бойова діяльність сил охорони правопорядку), професор
кафедри, має стаж організаційної (на керівних посадах в
органах охорони державного кордону) та науково-педагогічної
роботи 25 років.
Інші науково-педагогічні працівники, яких планується
залучити до реалізації освітньої програми, мають науковий
ступінь та/або вчене звання, а також підтверджений рівень
наукової і професійної активності.
Можлива участь в освітньому процесі закордонних фахівців та
фахівців інших навчальних і наукових закладів, установ й
організацій на підставі укладених у рамках міжнародного та
міжвузівського
"' співробітництва
договорів/угод/меморандумів/протоколів/порозумінь, а також
представників відповідного рівня кваліфікації органів охорони
ПРО9
ПРПО8

державного кордону, Регіональних управлінь, Адміністрації
Державної прикордщ~ної служби України.

Матеріально-технічне
забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним
.
.
умовам в частиш технолопчних вимог щодо провадження
освітньої діяльності у сфері вищої світи, що підтверджується
такими показниками:
- забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних
занять та контрольних заходів становить 5,5кв.метрів на одну
особу для заявленого контингенту слухачів;
забезпеченість
мультимедійним
обладнанням
для
одночасного використання в навчальних аудиторіях - 30%;
- наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки з
читальним залом, їдалень, центру культури та дозвілля,
актового залу, спортивних залів та майданчиків, медико
санітарної частини;
- забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком - 100%.
Інформаційне
та Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає
навчально-методичне
ліцензійним умовам в частині технологічних вимог щодо
забезпечення
започаткування провадження освітньої діяльності у сфері
вищої світи, що підтверджується такими показниками:
- забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями відповідного або
спорідненого профілю - 127найменувань;
- наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю;
- наявність опису освітньої програми;
- наявність навчального плану та пояснювальної записки до
нього.
9. Академічна мобільність
Національна кредитна
Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках
міжвузівських договорів/угод/меморандумів про встановлення
мобільність
науково-освітянських відносин для задоволення потреб
розвитку освіти і науки з такими закладами: Національна
академія Національної гвардії України (м. Харків),
Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського
(м.
Київ),
Кам'янець-Подільський
національний університет імені І. Огієнка, Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ,
Інститут
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
(м. Київ), Національна академія сухопутних військ імені
гетьмана П. Сагайдачного (м. Львів), Кіровоградська льотна
академія Національного авіаційного університету, Національна
академія прокуратури України (м. Київ), Науково-дослідний
інститут вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташнса Національної академії правових наук України
(м. Харків), Інститут управління державної охорони України
Київського Національного університету імені Т. Шевченка.
Крім того, до керівництва науковою роботою здобувачів вищої
освіти можуть бути залучені провідні фахівці інших вищих
навчальних закладів України. Допускається перезарахування
кредитів, отриманих в інших вищих навчальних закладах
України, за умови відповідності набутих компетентностей.

Міжнародна кредитна
мобільність

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Міжнародна кредитна мобільність та міжнародне освітнє 1
науково-технічне співробітництво навчальних закладів
забезпечується відповідно до підписаних міжнародних
докуменпв, зокрема:
Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між
освітніми закладами низки країн-членів ЄС і країн Східного
Партнерства (з 2017 р.); Протоколу між Національною
академією Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького та Вищою школою міжнародних відносин і
суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща, з 2011 р.);
Порозуміння між Національною академією Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та
Вищою школою поліції (м. Щитно, Республіка Польща, з
2011 р.); Щорічного плану співпраці між Національною
академією Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького і Навчальним центром імені Солдатів
Прикордонного Корпусу Прикордонної Варти (м. Кентшин,
Республіка Польща}.
Передбачено у разі укладання міжнародних договорів 1з
дотриманням режиму секретносп.
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2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
2.1. П
Компонента освітньої програми
Код н/д

(навчальнідисципліни,курсовіроботи
(проекти), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

2
Обов'язкові освітні компоненти

1

3

оокш

Наукові основи управління

з

ООКО2

Теорія наукових досліджень

з

оок оз
ООКО4

Педагогіка та психологія у професійній
діяльності
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

з
з

оокоs

Зв'язок та інформаційні системи

4

Форма
підсумкового
контролю
4
диференційований
залік
диференційований
залік
залік
залік
диференційований
залік

Загальний обсяг загальнонаукових компонент
16
Фахова компонента (за спеціальністю)
ООКО6
ООКО7
ООКО8
ООКО9

Оперативно-службова діяльність ДПСУ,
у т.ч. курсова робота
Діяльність штабів ДПСУ
Управління повсякденною діяльністю
Тактика та оперативне мистецтво Збройних
Сил України,
у т.ч. курсова робота

19
14

7
18

оок ш

Тактика родів військ та бойове забезпечення

6

оок ц

з

ООК13

Адміністративно-правове регулювання
діяльності ДПСУ
Практика наукових досліджень у професійній
діяльності
Практична підготовка (стажування)

ООК14

Атестація

1

ООК12

з
з

Загальний обсяг фахових компонент (за спеціальністю)
74
Загальний обсяг обов'язкових освітніх компонент
90
Вибіркові освітні компоненти
Семестр
Кількість
кредитів
Вибіркові ОК 1 семестру
7

екзамен
Захист
екзамен
екзамен
екзамен
захист
диференційований
залік
диференційований
залік
залік
захист
Єдиний державний
кваліфікаційний
іспит*
Захист
кваліфікаційної
випускної роботи

ЗгідноРПНД

Вибіркові ОК 2 семестру

7

ЗгідноРПНД

Вибіркові ОК З семестру

6

ЗгідноРПНД

Вибіркові ОК 4 семестру

10

Згідно РПНД

Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ІІРОГРАМИ

30
120

'
* Примітка. У випадку відсутності Єдиного державного кваліфікаційного іспиту атестація
проводиться за програмою комплексного екзамену за спешальністю.

2.2. Структурно-логічна схема компонент освітньої програми
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З.Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до ЄДИНОГО
державного
кваліфікаційного
іспиту
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (комплексний екзамен
за спеціальністю), захист кваліфікаційної випускної роботи
мапстра
Єдиний державний кваліфікаційний іспит має перевіряти
досягнення результатів навчання, визначених цим стандартом
вищої освіти
Головним змістом кваліфікаційної роботи повинно бути
вирішення актуального військово-наукового, військово-технічного,
практичного (службового), науково-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.

Вимоги до наявності системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
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;
З) 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
.
. .
управшння 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.

Вимоги професійних стандартів
Повна назва професійного
стандарту
Назва та реквізити відповідного
документа

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.

Особливості стандарту вищої
освіти, пов'язані з наявністю
певного Професійного стандарту

Цей стандарт вищої освіти враховує визначені
професійним стандартом вимоги до кваліфікації
офіцера оперативно-тактичного рівня Державної
його
України,
служби
прикордонної
компетентностей та результатів навчання
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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Безпека державного кордону»
для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні за
спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» у галузі знань
25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону» з одночасним здобуттям оперативно-тактичного рівня
вищої військової освіти директора Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації Державної прикордонної
служби України генерал-майора БАРАНА Леоніда Михайловича

Зміни до освітньо-професійної програми зумовлено необхідністю:
реалізації в освітній діяльності вимог стандарту вищої освіти за

.

.

спешальністю

252 «Безпека

державного

кордону»

для

другого

(магістерського) рівня вищої освіти (затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України від 04.03.2020 № 379);
врахування сучасних тенденцій щодо захисту державного кордону в
умовах реалій воєнно-політичної обстановки, уточнення завдань Державної
прикордонної служби України як складової сектору безпеки і оборони
України, а також координатора діяльності військових формувань та
правоохоронних органів 1з захисту державного кордону;
врахування змін до Стратегії інтегрованого управління кордонами на
період до 2025 року щодо: визначення її ключового результату як готовність
та спроможність до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного
кордону України після набуття повноправного членства в ЄС; доповнення
стратегічних цілей та завдань з реалізації державної політики у сфері

.

.

.

.

інтегрованого управшння кордонами в частиш удосконалення інженернотехнічного облаштування державного кордону, а також завдання щодо
забезпечення

готовності

до

охорони

українсько-російської

дшянки

державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської
областей після відновлення контролю над ним.

У робочих програмах навчальних дисциплін рекомендується оновити
тематику щодо:
участі Державної прикордонної служби України в територіальній
обороні з урахуванням нової Стратегії воєнної безпеки України «ВОЄІ-П-ІА
БЕЗПЕКА -

ВСЕОХОПJПОЮЧА

ОБОРОНА»

(затверджено

Указом

Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021);
європейського

інтегрованого

управшння

кордонами,

.

.

ДlЯЛЬНОСТl

Європейської прикордонної та берегової охорони, Агентства Фронтекс
відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/1896.

Висновок:
державного

оновлена

кордону»,

освітньо-професійна

що · представлена

на

програма

рецензування,

«Безпека
дозволяє

сформувати компетенції та результати навчання, необхідні для магістра
безпеки

державного

кордону -

офіцера

оперативно-тактичного

Державної прикордонної служби України.

Леонід БАРАН

••

рівня

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Безпека державного
кордону»
для
здобуття
вищої
освіти
на
другому
(магістерському)
рівні
за
спеціальністю
252 «Безпека
державного кордону» у галузі знань 25 «Воєнні науки,
національна безпека, безпека державного кордону» з
одночасним здобуттям оперативно-тактичного рівня вищої
військової освіти начальника управління професійної підготовки
Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної
служби України полковника ФІГУРИ Олега Володимировича
Зміни до освітньо-професійної програми для підготовки мапстрів
безпеки державного кордону - офіцерів оперативно-тактичного рівня
Державної прикордонної служби України враховують сучасні тенденції щодо

.

.

розвитку системи захисту державного кордону та інтегрованого управшння
кордонами.
Рецензована освітньо-професійна програма відповідає вимогам
нормативно-правових актів України, керівних документів Міністерства
освіти і науки України та Державної прикордонної служби України щодо
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти,
реалізації їх права на вибір навчальних дисциплін, змісту та оформлення
освітньо-професійних програм і навчальних планів.
Запропоновано доцільний склад вибіркових освітніх компонент.
Рекомендації:
1. У зв'язку із змінами організаційно-штатної структури штабу
прикордонного загону оновити зміст навчальної дисципліни «Діяльність
штабів ДПСУ» в частині інформаційно-аналітичної роботи.
2. У навчальній дисципліні «Управління повсякденною діяльністю»
врахувати нові вимоги до документування управлінської інформації та
організації роботи з документами.
Висновок:
оновлена
освітньо-професійна
програма
«Безпека
.
.
.
державного кордону» вщповщає встановленим вимогам та враховує сучасні
тенденції розвитку Державної прикордонної служби України.
Начальник управління
Департаменту персоналу
прикордонної служби YкP5f~wd
полковник
~- \\4.2021

'
Олег ФІГУРА

