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Анотація. У статті розкрито етапи розробки галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордон-
ників країн Європейського Союзу (ЄС). Проаналізовано сучасний досвід європейських прикордонних ві-
домств з щодо розробки галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн ЄС. Пред-
ставлено три етапи розробки ГРК: перший – безпосередньо розробка ГРК, другий – перевірка валідності, 
та третій етап – інтеграція на національному рівні. Детально було розглянуто перший етап, який вклю-
чав розробку профілів компетентностей та результатів навчання, створення функціональної карти при-
кордонної сфери, надання консультацій та перевірку професійних компетентностей. Формулювання ре-
зультатів навчання передбачало укладання таблиць для перехресної перевірки результатів навчання 
та професійних компетентностей, відомчу перевірку відповідності отриманих результатів. Підкреслено 
важливість вивчення досвіду розробки ГРК для підготовки прикордонників країн ЄС для сучасного етапу 
розвитку системи професійної освіти і підготовки українського прикордонного відомства.
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Summary. The article describes the stages of development of the Sectoral Qualifications Framework for the 
preparation of border guards of the European Union (EU) countries. The current experience of the European 
border guard agencies regarding the development of the Sectoral Qualifications Framework (SQF) for the 
preparation of border guards of the EU countries in the framework of the Frontex Agency international project 
has been analyzed. The three stages of the development of the SQF have been presented: the first is the deve-
lopment of the SQF, the second is validation, and the third stage – integration at the national level. The first 
stage was considered in detail, which included developing competency profiles and learning outcomes, creating 
a functional map of the border guard sphere, providing counseling and testing of professional competencies. 
The formulation of learning outcomes included the compilation of tables for cross-checking learning outcomes 
and professional competencies, and departmental testing of compliance with the results. Special attention has 
been payed to studying the experience of developing the SQF for the preparation of border guards of the EU 
countries for the modernization of the system of professional training of the Ukrainian border guard agency.
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Постановка проблеми. Сьогодні, у зв’язку 
із зростанням обсягу професійних функ-

цій прикордонників, ускладненням оператив-
но-службових завдань з охорони державного 
кордону України, а також створенням системи 
інтегрованого управління кордоном, великого 
значення набуває оптимізація підготовки персо-
налу Державної прикордонної служби України 
(ДПСУ). Тому, сьогодні не викликає сумнівів пи-
тання актуальності вивчення передового досвіду 
інших країн, а особливо – країн Європейського 
Союзу, в прикордонних відомствах яких остан-
нім часом відбуваються значні зміни. Система 
професійної підготовки прикордонників кра-
їн ЄС сьогодні проходить процес узгодження із 
принципами Болонського та Копенгагенського 
процесів, що, поміж іншого, передбачає впрова-
дження Галузевої рамки кваліфікацій для під-
готовки прикордонників країн ЄС (ГРК). Таким 
чином, з метою виконання завдань керівництва 
ДПСУ щодо підвищення ефективності підготов-
ки персоналу у відомчих навчальних закладах, 
необхідно вивчити досвід запровадження даних 

інновацій для подальшої апроксимації системи 
професійної підготовки ДПСУ до стандартів про-
відних європейських країн. 

Мета статті – висвітлити етапи розробки 
ГРК для підготовки прикордонників Агенції 
FRONTEX з метою подальшого впровадження 
набутого досвіду в систему професійної підготов-
ки персоналу ДПСУ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як показав аналіз літературних джерел, пробле-
ма вдосконалення професійної підготовки при-
кордонників була предметом уваги багатьох пред-
ставників військової та педагогічної науки, таких 
як: І. Грязнов, О. Мацишин, О. Діденко, О. Богда-
нюк, Л. Боровик. Компетентністний підхід в осві-
ті досліджували: О. Андрощук, Ю. Рашкевич. 
Дослідженнями професійної підготовки фахівців 
з охорони кордонів зарубіжних країн займались 
Н. Ринденко, І. Блощинський [1]. Питання роз-
робки та впровадження національних та галу-
зевих рамок кваліфікацій вивчали й закордонні 
дослідники: В. Заславський, М. Нікітченко, Л. Фі-
ліпова. Проте, наші розвідки засвідчили, що на-
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разі досліджень етапів розробки ГРК для підго-
товки прикордонників, практично не існує. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах посилення про-
цесів глобалізації у всіх сферах економічного 
та соціального життя розробка механізмів під-
тримки навчання протягом життя і трудової мо-
більності набувають особливого значення, як для 
індивідуумів, так і для компаній і навіть держав. 
Засновані на узгоджених між собою національ-
них рамках кваліфікацій, ГРК дозволяють, з од-
ного боку, зіставити результати навчання різних 
освітніх та сертифікаційних систем, а з іншого 
боку, зберегти індивідуальні особливості наці-
ональних систем освіти та інституційних засад 
ринку праці. Розробка ГРК є ресурсоємним і три-
валим процесом, що вимагають узгоджених дій 
усіх зацікавлених сторін [2].

Рамки кваліфікацій в предметних областях 
повинні бути інструментом для обміну інформа-
цією між навчальними закладами різних країн, 
з допомогою якого можна буде зіставити резуль-
тати навчання, виявити кращі практики і підви-
щити якість освіти. Крім того, рамки кваліфіка-
цій також повинні виконувати функції зв'язку 
між системою освіти і вимогами ринку праці [3]. 

Виклад основного матеріалу. Потреба від-
повідати сучасним вимогам щодо розвитку сис-
теми освіти та підготовки прикордонників спо-
нукала Агенцією FRONTEX у жовтні 2011 року 
ініціювати проект з розробки ГРК для підготовки 
прикордонників країн ЄС, для чого було сформо-
вано робочу групу з 40 експертів. Група включа-
ла фахівців суто прикордонної сфери діяльності, 
а також з питань підготовки з 20 прикордонних 
відомств, 19 країн-членів ЄС і асоційованих кра-
їн Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Кіпр, 
Чеська Республіка, Естонія, Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, 
Мальта, Нідерланди, Польща, Румунія, Словач-
чина, Іспанія, Великобританія та партнерської 
організації DCAF (Женевський центр демокра-
тичного контролю над збройними силами). З ме-
тою забезпечення узгодженості з іншими освіт-
німи інструментами Агенції FRONTEX, такими 
як Уніфіковані програми підготовки (УПП), роз-
робка ГРК для прикордонної сфери діяльності 
розпочалась з роботи групи експертів, яких було 
раніше залучено до розробки УПП для базової 
підготовки прикордонників, УПП для підготов-
ки офіцерів середнього рівня, курсу FRONTEX 
для підготовки середнього рівня та навчальних 
програм вищої освіти. Також до співпраці було 
залучено експертів, із досвідом роботи з Аген-
цією FRONTEX. Зусилля усіх експертів було 
об’єднано для досягнення амбітної мети – роз-
робки європейської рамки кваліфікацій для при-
кордонного професійного сектору (галузі) [4].

Задум створення ГРК спершу було обговорено 
в рамках національної мережі координаторів тре-
нінгів FRONTEX, після цього обговорення поши-
рилось на значно ширший форум фахівців з під-
готовки персоналу для прикордонних відомств, 
метою якого було визначення траєкторій розвит-
ку спільних європейських стандартів для серед-
ньої та вищої прикордонної освіти. В листопаді 
2011 року відбулась офіційна зустріч з цього пи-
тання на Мальті, у Мальтійському університеті, 

який є партнерською Академією FRONTEX в рам-
ках першої конференції «Європейські навчальні 
програми з охорони кордонів». Інтерес до галузе-
вих рамок був суттєвим, оскільки представники 
країн ЄС розуміли потенціал і стратегічні наслід-
ки створення європейської кваліфікаційної рамки 
для підготовки персоналу прикордонних відомств 
Європи. Відповідно, в січні 2012 року було наді-
слано запрошення для призначення експертів 
з відповідним досвідом (експертиза в професійній 
сфері, підготовка та освіта на всіх рівнях) всім 
країнам-членам та асоційованим-членам Шен-
генгенського договору, пізніше була створена про-
ектна група з представників країн ЄС [5]. 

Варто зазначити, що безпосередньому процесу 
розробки передував окремий етап, а саме – ви-
значення профілів професійних компетентностей 
для 6 та 7 кваліфікаційних рівнів (Бакалаврат 
та Магістратура). У липні 2011 року було ство-
рено невелику групу експертів в рамках проекту 
розробки програм вищої освіти. На той час проект 
був спрямований лише на розробку профілів ком-
петентностей для 6 та 7 рівнів, які мали скласти 
основу для подальших спільних програм прикор-
донної освіти середнього та високого рівнів.

Проте, пізніше стало очевидним, що набага-
то вигідніше фактично розробити галузеву (сек-
торальну) рамку, основану на результатах на-
вчання, і яка відповідала б ЄРК, і охоплювала 
б не тільки 6 та 7 рівні компетенції, а комплек-
сно відображала б усю освіту й підготовку при-
кордонної сфери діяльності. Було визначено, що 
розробка ГРК для підготовки прикордонників 
включатиме як професійні, так і академічні ква-
ліфікації, оскільки значна частина системи під-
готовки прикордонників є професійною. Отже, 
акцент проекту змістився зі стандартів вищої 
освіти на інтегрований підхід до підготовки при-
кордонників взагалі та включення кваліфікації 
усіх рівнів. Метою було забезпечити послідов-
ність та узгодженість між рівнями, прогрес на-
вчання та цілісність продукту, що розроблявся.

Таким чином процес розробки та апробації 
ГРК включав 3 етапи: етап розробки, етап пере-
вірки валідності та етап інтеграції на національ-
ному рівні.

Етап 1. Розробка ГРК.
Цей етап включає розробку профілів компе-

тентностей та розробку результатів навчання. 
Робота з розробки профілів компетентностей пе-
редбачає створення функціональної карти при-
кордонної сфери (робота у складі визначених ро-
бочих груп); надання консультацій та перевірку 
професійних компетентностей (проведення кон-
сультацій національними представниками). Про-
ведення заходів щодо формулювання результатів 
навчання передбачає роботу в складі визначених 
робочих груп; укладання таблиць для перехрес-
ної перевірки результатів навчання та професій-
них компетентностей, їх перевірку (відомчу пере-
вірку відповідності отриманих результатів).

Етап 2. Перевірка валідності ГРК.
Після розробки ГРК відбувається процес пере-

вірки її валідності, тобто встановлення ступеню 
її коректності та готовності. Цей етап включає 
виконання низки послідовних заходів:

1. Перевірка представниками європейських 
країн; запровадження та узгодження механізму 
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контрою якості ГРК; розробка «Довідника з інте-
грації фундаментальних прав у підготовку при-
кордонників».

2. Зовнішнє незалежне оцінювання.
3. Схвалення керівництвом Агенції FRONTEX.
4. Офіційний запуск та подальше впрова-

дження ГРК. 
Етап 3. Інтеграція на національному рівні. 
Цей етап передбачає такі заходи: створення 

Експертного комітету ГРК; проведення семінарів 
для перекладачів; підготовка мультиплікаторів; 
огляд курсів підготовки Агенції FRONTEX та їх 
узгодження з ГРК [3].

В рамках цієї статті ми розглянемо лише 
перший етап, а саме – розробку ГРК. Необхідно 
зазначити, що він включав проведення широко-
масштабної роботи з відображення професійних 
функцій і завдань прикордонної сфери діяльнос-
ті на всіх рівнях. Це потребувало повного опису 
знань, навичок та компетентностей, необхідних 
для виконання завдань з охорони кордону. Ро-
бота розпочалася на підставі того, що основною 
метою навчання у цьому професійному секторі 
є отримання знань, навичок та вмінь або «профе-
сійних компетентностей» для ефективної органі-
зації охорони кордону. Тому результати навчання 
в ГРК повинні стосуватися всіх компетентностей 
з охорони кордону. Перш за все, це передбачало 
створення списку професійних компетентностей, 
які повинні відображати і охоплювати всі зав-
дання прикордонників, представляти повну кар-
тину роботи прикордонного відомства, на основі 
якої в подальшому будуть визначені вимоги до 
підготовки персоналу. Професійні компетент-
ності були сформульовані на основі заголовків, 
які робоча група узгодила шляхом визначення 
обсягу професійних функцій персоналу прикор-
донних відомств. Компетентності було написано 
більш «професійною мовою» і за форматом вони 
були близькі до професійних стандартів.

Цей комплексний набір професійних ком-
петентностей був використаний для побудови 
рамки компетентностей або документа «Профілі 
професійних компетентностей», що є частиною 
пакету ГРК. Він був розроблений для забезпе-
чення професійної відповідності стандартів на-
вчання та безпосереднього зв'язку підготовки 
з професійними функціями та вимогами. Про-
філі професійних компетентностей ГРК були 
основою для визначення стандартів підготовки  
(вимог до освітнього процесу і підготовки).

Отже, наступний етап – проведення консуль-
тації та перегляд профілів професійних компе-
тентностей. У ході серії семінарів, присвячених 
розробці професійних компетентностей, експер-
ти країн ЄС зазначили, що їх відповідні прикор-
донні відомства також почали переглядати свої 
національні професійні стандарти, і що профі-
лі професійних компетентностей ГРК, хоча і на 
стадії робочого документа, були корисним ін-
струментом для надання допомоги у їх перевірці 
й модернізації.

Ці обговорення обумовили необхідність послі-
довний перегляду профілів професійних компе-
тентностей, їх порівняння з професійними стан-
дартами національних прикордонних відомств. 
Члени робочих групи отримали завдання взяти 
з собою отримані результати групової роботи 

та провести їх перевірки у порівнянні з націо-
нальним професійними стандартами відповід-
них прикордонних відомств. Конкретні вказівки 
були надані членам робочих груп з точки зору 
методології та процесу перегляду, а також були 
надані конкретні рекомендації щодо включен-
ня до процесу перевірки експертів професійної 
сфери, щоб переконатись, що фахівці, які безпо-
середньо виконують ці професійні функції мали 
можливість переглянути профілі компетентнос-
тей визначені робочою групою.

Головним завданням національних експертів 
було надати оцінку переліку компетентностей 
у профілях, розроблених для рівнів 4, 5 (базовий 
рівень), 6 (середній рівень) та 7 (високий рівень), 
а також для виявлення упущень або відсутніх 
компетентностей. Сформульовані питання були 
спрямовані на визначення того, чи адекватно 
відображені в профілях професійних компетент-
ностей функції прикордонного відомства. Екс-
пертам було поставлено завдання спланувати 
свої національні тренінги, а також визначити ас-
пекти підготовки, які не були враховані в рамці 
професійних компетентностей.

 Результати процесу перегляду професійних 
компетентностей були представлені робочій 
групі, завданням якої було провести аналіз, об-
говорення та узгодити зміни, стосовно робочого 
документа. Експертами були надані окремі реко-
мендації щодо запровадження окремих елемен-
тів у профілі компетентностей. Групові обгово-
рення були проведені із врахуванням основних 
принципів ГРК: 

інклюзивність;
репрезентативність;
інтеграція різноманітності та підтримка спе-

цифіки ГРК (має стосуватись виключно прикор-
донної сфери) [4].

Після цього робоча група приступила до роз-
робки результатів навчання. Ще на заключному 
етапі розробки профілів професійних компетент-
ностей робоча група ініціювала розробку першого 
проекту результатів навчання і провела їх пере-
хресну перевірку з профілями компетентностей. 
Ґрунтуючись на новому переробленому варіанті 
профілів професійних компетентностей, після 
консультацій національних експертів, робоча 
група переглянула та ухвалила кінцевий варіант 
списку результатів навчання. Вони були ретельно 
визначені та наведені у відповідності до дескрип-
торів навчання за ЄРК для кожного рівня. Для 
визначення результатів навчання було викорис-
тано таксономію активних дієслів Б. Блума [6], 
але у подальшому увага була приділена іншим 
елементам, таким як: контекст підготовки (сфера 
застосування або обсяг навчання); вид навчання 
(отримання знань, умінь або компетентностей); 
тематика (конкретна або загальна); можливість 
оцінювання (чи можна це оцінити).

Основними проблемами, що виникали при 
розробці результатів навчання було практичне 
застосування принципу «ієрархії результатів на-
вчання» та її застосування. Більшість фахівців 
у робочих групах мали досвід розробки навчаль-
них програм навчальних програм, але дуже 
мало людей мали досвід визначення резуль-
татів навчання на рівні програми або, зокре-
ма, результатів навчання на галузевому рівні. 
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Тенденція до написання результатів навчання 
нижчого рівня (конкретно, деталізовано, на рів-
ні навчального плану) була спочатку значною. 
Так само більшість експертів виявили, що легше 
писати результати навчання у вигляді знань, на 
відміну від навичок або компетентностей. Особ-
ливо складним було формулювання результатів 
навчання компетентностей, оскільки визначен-
ня компетентності за ЄРК та поняття «відпові-
дальності» та «автономії» не були знайомі бага-
тьом експертам. Пройшов деякий час, перш ніж 
усі члени робочих груп зрозуміли характеристи-
ки результатів навчання: конкретні, об'єктивні, 
досяжні, корисні, актуальні, які можна оцінити 
та які знаходяться на відповідному рівні. Наразі 
в рамках проекту TUNING опрацьовано прак-
тичні поради щодо формулювання результатів 
навчання [7].

В процесі розробки результатів навчання 
мала місце тенденція постійно повертатись до 
профілів професійних компетентностей і пере-
віряти чи всі професійні компетентності будуть 
охоплені процесом навчання, і чи узгоджені ре-
зультати навчання з професійними компетент-
ностями [8]. На основі цього досвіду було роз-
роблено Таблиці для перехресної перевірки для 
кожного рівня ГРК, для проведення перевірки 
й узгодження результатів навчання і професій-
них компетентностей.

Цей етап слугував інструментом внутріш-
ньої валідації, використання якого спричинило 
значну модифікацію розроблених результатів 
навчання. Перехресна перевірка виявила, що 
деякі результати навчання були недостатньо 
конкретними, деякі охоплювали занадто багато 
матеріалу, а також матеріалу різного типу (на-
приклад, два результати навчання в одному ре-
ченні). Таким чином, деякі профілі професійних 
компетентностей були повторно перевірені і до-
опрацьовані.

Таблиці для перехресної перевірки результа-
тів навчання є важливим елементом розробки 
навчальних курсів. Під час проведення Аген-
цією FRONTEX навчального курсу з розробки 
програм навчання, відповідно ГРК та Болон-
ського і Копенгагенського процесів, на якому ав-

тор навчався у червні 2017 року в партнерській 
академії FRONTEX в м. Іннсбрук, Австрія, стало 
очевидним наскільки корисним виявився даний 
інструмент. Завдяки цим таблицям стало чітко 
видно, які результати навчання сприяють досяг-
ненню визначеної професійної компетентності. 

Розглянуті етапи розробки ГРК дозволяють 
зробити висновок про їх обґрунтованість, логіч-
ність і послідовність впровадження, що обумов-
лює вивчення та узагальнення даного досвіду 
з метою його використання для модернізації сис-
теми підготовки персоналу ДПСУ.

Висновки і пропозиції. Сучасний досвід 
розробки ГРК для підготовки прикордонників 
країн ЄС є важливим для сучасного етапу роз-
витку системи професійної освіти і підготовки 
ДПСУ. Висвітлені етапи створення такого ви-
значного у європейському масштабі освітньо-
го інструменту повинні сприяти усвідомлен-
ню важливості розробки й впровадження ГРК 
правоохоронними відомствами усіх країн, що 
в уможливить відповідність високим стандартам 
провідних країн ЄС, посилить мобільність укра-
їнських прикордонників у загальноєвропейській 
системі прикордонної підготовки та створить 
умови для акредитації національних навчаль-
них курсів на європейському рівні.

В статті представлено три етапи розробки 
ГРК: перший етап – безпосередньо розробка 
ГРК, другий – перевірка валідності ГРК, та тре-
тій етап – інтеграція на національному рівні. 
Детально було розглянуто перший етап – розроб-
ку ГРК, який включав розробку профілів компе-
тентностей та результатів навчання, створення 
функціональної карти прикордонної сфери, на-
дання консультацій та перевірку професійних 
компетентностей. Формулювання результатів 
навчання передбачало укладання таблиць для 
перехресної перевірки результатів навчання 
та професійних компетентностей, відомчу пере-
вірку відповідності отриманих результатів.

Перспективами подальших наукових розві-
док вважаємо дослідження та узагальнення до-
свіду апробації ГРК Агенції FRONTEX з метою 
його використання для підвищення ефективнос-
ті підготовки українських прикордонників. 
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