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‒ варто більше уваги звернути на пояснення слухачам курсів 
первинної професійної підготовки поліцейських місії поліції; 

‒ необхідні пропаганда позитивних зразків професійної діяльності 
поліцейських України та формування усвідомлення причетності їх 
особистості до колективної діяльності, своєї невід’ємності від нього. 

Отримано 27.02.2019 

 

УДК 378.2:351.746(477) 

Вадим Валерійович ДИЯК, 
доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін 
Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), 
кандидат педагогічних наук, доцент; 

  https://orcid.org/0000-0003-1477-5803 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ І СЛУХАЧІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Подано основні положення законодавчого забезпечення підготовки 
курсантів і слухачів у Національній академії державної прикордонної служби 
України. Встановлено, що юридично-правове забезпечення професійної 
підготовки курсантів і слухачів базується на законодавчій базі, що має 
відношення і до освіти, і до роботи прикордонного відомства.  

Для осучаснення й чіткої організації роботи працівників 
прикордонного відомства необхідно враховувати нормативно-правове 
забезпечення, що стосується професійної підготовки майбутніх 
військовослужбовців у закладі вищої освіти ДПС.  

Теоретичний аналіз наукових робіт засвідчив, що загальні питання 
професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників окреслено 
предметом дослідження в працях Г. Артюшина, Т. Бунєєва, І. Грязнова, 
В. Зеленого, О. Пономаренка, О. Діденка, Д. Іщенка, В. Мірошніченко, 
С. Морозова, Є. Потапчука, О. Сафіна, С. Сінкевича О. Торічного, 
В. Ягупова та ін. Дослідники звертаються до вивчення системи 
прикордонного законодавства (О. Басараб [1]). Зібрана значна законодавча 
база для оптимізації роботи Державної прикордонної служби України. 
Проте проблема системного аналізу нормативно-правового забезпечення 
професійної підготовки курсантів і слухачів у закладах вищої освіти ДПС 
в Україні за останні роки ще не була повністю розкрита. 

Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки 
курсантів і слухачів у закладі вищої освіти Державної прикордонної 
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служби в Україні базується на законодавчій базі. Остання створюється 
для різних видів діяльності в державі – економічної, політичної, 
соціальної, освітньої, військової та ін. Нормативно-правове забезпечення 
професійної підготовки курсантів і слухачів у закладах вищої освіти ДПС 
України базується на законодавчій базі, що має відношення і до освіти, і 
до роботи прикордонного відомства. 

Згідно з визначенням Шенгенського кодексу про кордони 
прикордонник – це будь-яка державна посадова особа, яка, згідно з 
чинним національним законодавством, розміщується в пункті пропуску 
через кордон, на ділянці кордону або в безпосередній близькості від нього 
й виконує функції з охорони кордону відповідно до положень Кодексу та 
національного законодавства. Крім того, відповідно до Шенгенського 
кодексу про кордони держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб 
прикордонники були належним чином підготовленими фахівцями [2]. В 
Україні таку освіту здобувають курсанти і слухачі НАДПСУ. 

Аналіз наказів, що становлять основу нормативно-правового 
забезпечення професійної підготовки курсантів і слухачів у закладах 
вищої освіти ДПС України з початку ХХІ ст., свідчить, що особливу 
значущість держава приділяє мотивації майбутніх військовослужбовців 
прикордонного відомства до здобуття високого рівня професійної освіти.  

Теоретичний аналіз нормативно-правового забезпечення професійної 
підготовки курсантів і слухачів у закладах вищої освіти Державної 
прикордонної служби України засвідчив, що значна частина законодавчих 
документів присвячена проблемі вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх фахівців прикордонного відомства. Такий підхід акцентує увагу 
законотворців на проблемі оновлення освіти майбутніх прикордонників, 
які працюватимуть у різних сферах ДПС України. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці 
методичних матеріалів, необхідних для вдосконалення професійної 
освіти курсантів і слухачів в НАДПСУ в напрямі формування соціально-
економічної компетентності майбутніх фахівців прикордонного відомства. 
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