НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ
ДЕРЖАВНО! ПРИКОР донног СЛУЖБИ УКРАIНИ
iменi Богдана Хмельницького
ПРОТОКОЛ № 11
засiдання вченот ради академii'
вiд 26 березня 2019 року
На засiданнi присутнi: 48 членiв ради, начальники вщдцпв Нацiональноi'
академй.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження проекту рiшення на органiзацiю освiтньоi дiяльностi
академй у 2019-2020 навчальному роцi та графгка-календаря освiтнього
процесу.
Доповiдь заступника ректора (проректора) Нацiональноi' академй з навчальног
роботи, доктора технiчних наук, професора, полковника Боровика Олега
Васильовича.
2. Про затвердження методичних рекомендашй щодо проведения
розрахункiв штатноi чисельностi науково-педагогiчних працiвникiв у
Нацiональнiй академй Державноi прикордонног служби Украшн iменi Богдана
Хмельницького
Виступ заступника ректора (проректора) Нацiональноi' академii' з навчально'i
роботи, доктора технiчних наук, професора, полковника Боровика Олега
Васильовича.
3. Про присвоения вченого звания професор за спецiальнiстю 21.07.05. службово-бойова дiяльнiсть сил охорони правопорядку (державне управлiння)
доктору наук з державного управлiння, доценту, головному пауковому
спiвробiтнику вiддiлення пщготовки науково-педагопчних кадртв вищоi
квалтфткацй науково-дослiдного вiддiлу Нацiональноi академй Довганю
Валерiю Iвановичу.
Виступ ректора Нацiональноi' академй, доктора технiчних наук, професора,
генерал-майора Шинкарука Олега Миколайовича.
Виступ заступника ректора (проректора) Нацiонально'i академй з науковот
роботи, доктора психологiчних наук, професора, полковника Волобуевот Олени
Федорiвни.
lнформацiя ученого секретаря.
4. Обрання на посади паукового та науково-педагогiчного складу.
Iнформацiя начальника вiддiлу кадрiв полковника Кульчицького Олега
Миколайовича.
5. Затвердження освiтньо-професiйноi' програми спецiальностi за першим
рiвнем вищоi освiти
Виступ заступника ректора (проректора) з навчально'i роботи Нацiонально'i
академй, доктора технiчних наук, професора полковника Боровика Олега
Васильовича.
6. Про видання лiтератури.

2

Виступ начальника кафедри педагогiки та соцiально-економiчних дисциплiн
нацiонально'i академi'i, доктора педагогiчних наук, доцента, полковника
Мiрошнiченко Валентини Iванiвни.
lнформацiя ученого секретаря.
7. Про затвердження Опису нагрудних знакiв про здобуття вищоi
академй
Державноi
вiйськовоi
освiти
випускннками
Нацiональноi
прикордоннот служби Украiни iменi Б. Хмельницького

Доповiдь заступника ректора (проректора) Нацiонально'i академй з навчально'i
роботи, доктора технiчних наук, професора, полковника Боровика Олега
Васильовича.
Перше питання порядку денного
СЛУХАЛИ: доповiдь заступника ректора (проректора) Нацiонально'i академi'i з
навчально'i роботи, доктора технiчних наук, професора, полковника Боровика Олега
Васильовича.
Рiшення вченоi ради Нацiонально'i академй щодо органiзацii освiтнього
процесу в 2019-2020 навчальному роцi та графгк-календар освiтнього процесу
на новий навчальний рiк, якi виносяться сьогоднi на обговорення, € основою для

органiзацi'i та планування освiтнього процесу академi'i, вiдпрацювання календарного
плану основних заходiв академi'i i планiв роботи кафедр на навчальний рiк.
Саме цi питания визначають модель функцiонування навчального закладу
протягом цшого навчального року.
1 саме вiд рiшень, що будуть прийнятi з цих питань, залежатиме ефективнiсть
(планомiрнiсть, стабiльнiсть, прогресивнiсть) функцiонування академй.
Насамперед акцептую увагу на особливостях органiзацii освiтнього
процесу у 2019-2020 навчальному роцi.

У новому навчальному роцi НАДПСУ плануе здiйснювати пiдготовку
здобувачiв вищот освiти за першим (бакалаврським) i другим (магiстерським)
освiтнiми рiвнями. Перелiк спецiальностей за освiтнiми рiвнями, форми навчання i
кiлькiснi показники у вiдповiдностi до лiцензiйних обсягiв представлено на слайдi 2 i
в роздатковому матергаш.
3 метою забезпечення потреб ДПСУ у специфiчних фахiвцях НАДПСУ може
реалiзувати пiдготовку за 11 додатковими професiйними спрямуваннями.
Перелiк спецiальностей за освiтнiми рiвнями,
форми навчання i кiлькiсть здобувачiв вищоi освiти
Форма навчання
заочна
очна
iвень вищоi освiти

Спецiальнiсть

Факультет

Пе ший бакалав ський
ОЗДК

Безпека державного кордон

дiяльностi
Iноземних мов i
гуманiтарних

25

Фiлологiя
Психологiя

3

дисциплiн
Iнженерно
технiчний

Шдготовки
керiвних кадртв

Автомобiльний т

Вiйськове управлiння (за видами
збоойних сил
Автомобiльний

Перелiк додаткових професiйних спрямувань за спецiальностями
у 2019-2020 навчальному роцi

Спецiальнiсть
:

Безпека
державного
кордону

Право
Правоохоронна
дiяльнiсть

Додаткове професiйне
спрямування

Кiлькiсть
навчальних
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на 3-му курс] навчання

Оперативно-службова
.
.
.
. .
ДlЯЛЬНlСТЬ гцдроздшгв
прикордонно1служби
Оперативно-службова
.
.
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ДlЯЛЬНlСТЬ гпдроздппв
прикордонного контролю
Оперативно-службова
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пiдроздiлiв
Органiзацiя фгзичнот
пiдготовки та спорту
Органiзацiя матерiального
забезпечення оперативнослужбовот дiяльностi
Органiзацiя кiнологiчного
забезпечення оперативнослужбовог дiяльностi
Оперативно-розшукова
дiяльнiсть пiдроздiлiв
Службова дiяльнiсть
.
. .
гпдроздцпв у справах
.
.
гноземшв та
адмгнгстративного
провадження
Службова дiяльнiсть
пiдроздiлiв дiльничних
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Автомобiльний
транспорт

'

Право
Правоохоронна
дiяльнiсть

iнспекторiв прикордонно'i
служби
Органiзацiя технiчного
забезпечення оперативнослужбовот дiяльностi
Органiзацiя житлово·~
експлуаташиного
забезпечення оперативнослужбовот дiяльностi
на 4-му курс! навчання
Службова дiяльнiсть
пiдроздiлiв у справах
iноземцiв та
адмiнiстративного
провадження
Службова дiяльнiсть
пiдроздiлiв дiльничних
iнспекторiв прикордоннот
служби
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Для забезпечення достатньо'i ефективностi пiдготовки курсантiв набору 2019
року пропонуеться рiшенням Вченот ради академп затвердити вiдповiднi навчальнi
плани, якi пройшли обговорення на засiданнях вчених рад факультетiв.
Особливостями навчальних планiв для набору курсантiв 2019 року е наступне:
1.
Сформован: навчальнi плани вiдповiдають вимогам МОН Укра'iни щодо
'ix обсягу (240 кредитiв, 90-120 кредитiв на навчальний рiк).
2.
Сформован! цикли дисциплiн (ЗНК, фахова компонента з спецiальностi,
вибiркова компонента за вибором ВНЗ - ВПК, вибiркова компонента за вибором
курсанта - додаткове професiйне спрямування) вiдповiдають вимогам МОН щодо
структуризацi'i по блоках обов'язкових i вибiркових дисциплiн, а також вимогам
лiцензiйних умов щодо циклiв загальног i професiйно'i пiдготовки.
3.
Обсяг i змiст навчальних дисциплiн визначаються вимогами МОН,
стандартiв ВО з спецiальностi (або i·x проектiв) i ОП.
4.
Змiст навчальних дисциплiн мае внутрiшню ццпсну структуру 1 при
цьому реалiзуе забезпечуючу функцiю дисциплiн ВПК.
5.
Кiлькiсть навчальних дисциплiн мiнiмiзована.
6.
Витриманi вимоги МОН щодо кiлькостi навчальних дисциплiн протягом
навчального року ('ix не бiльше 16), а також щодо кiлькостi пiдсумкових звiтностей у
семестр! ('ix не бiльше 1 О).
7.
Виключена можливiсть iснування 4-х пар.
8.
Передбачено час на пiдготовку до пiдсумкового контролю (на екзамен до 3-х днiв, на диференцiйований залiк - 1 день).
9.
Передбачений час на виконання завдань у складi Резерву Голови ДПСУ
(по 36 днiв на 2, 3-му курсах).
1 О. Передбачений час на практичну пiдготовку (9-1 О тижнгв протягом
перiоду навчання).
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11. Передбачене запровадження пiдготовки за додатковими професiйними
спрямуваннями з 3-го або 4-го курсу в залежностi вiд потреб.
12. Передбачено мiнiмiзацiю кiлькостi навчальних груп у зв'язку з
запровадженням додаткових професiйних спрямувань.
13. Передбачена унiверсальнiсть пiдготовки з дисциплiн ВПК для курсантiв
рiзних спецiальностей протягом 1, 2-го курсiв.
14. Максимiзована кiлькiсть аудиторного навантаження з дисциплiн ВПК (не
менше 66%).
15. Витримана вимога МОН щодо не зменшення аудиторного навантаження
нижче 33 %.
16. 3 дисциплiн ВПК максимiзована кiлькiсть практично'( складовоi' (не
менше 70 %).
17. Мiнiмiзована кiлькiсть контрольних звiтностей з дисциплiн (за рахунок
зменшення звiтiв з iндивiдуальноi' роботи).
Формат практично'[ пшготовки курсантiв в ООДК пропонуеться
наступним.
1.
Протягом перших двох рокiв система практично'( пiдготовки в ПОДК е
фактично унiверсальною для курсантiв, якi навчаються за рiзними спецiальностями.
2.
На 3, 4-му курсах передбачена можливiсть стажування в ПОДК згiдно з
додатковим професiйним спрямуванням, за яким навчаеться курсант.
Перелтк екзаменiв пiдсумковоi атестацii
'

Спецiальнiсть

Комплексний екзамен

Iноземна мова за професiйним
спрямуванням

Безпека державного
кордону
Правоохоронна
дiяльнiсть

Оперативно - службова
.
.
.
дтялънгстъ та управлгння
дiями пiдроздiлiв ОДК
Оперативно-розшукова

.

Право

Фiлологiя
Психологiя

.

ДlЯЛЬНlСТЬ

.

. .

гпдроздшгв

Державно) прикордоннот
служби У краши

(для додаткового
професлйного спрямування

«Оперативно-розшукова
дiяльнiсть пiдроздiлiв»)

Запобiгання злочинам та

адмгнгстративним
правопорушенням на
державному кордонi
Комплексний екзамен з
.
. .
цившьного, адмппстративного
та кримгнального права.
Основна iноземна мова
Психологiя
Будова та експлуатацiя
транспортних засобiв i
спецiальноi' технiки

Автомобiльний
транспорт

Телекомунiкацii та
радiотехнiка

2-й
екзамен

Органiзацiя та управлiння
дiями пiдроздiлiв зв' язку,
автоматизацii' та захисту
iнформацii' пiдроздiлiв та
органiв охорони кордону

Бакалаврська робота
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Перелтк екзаменiв пiдсумково'i атестацi'i
..

Спецiальнiсть
Безпека державного
кордону

Втйськове управлiння
Правоохоронна
дiяльнiсть

'

,

.

1-й
екзамен
Оперативно-службова
.
.
.
шяльнтстъ та управшння
.
.
шями органгв охорони
державного кордону
Державно'( прикордонног
служби Укратни
Протидiя протиправнiй
.
.
шяльносп на державному

2-й
екзамен

Квалiфiкацiйна випускна
робота

кордон! Украпги
Автомобiльний
транспорт

Нацiональна безпека

Оперативно-службова
.
.
.
шяльнгсть та управшння
.
.
дгями органгв охорони
державного кордону
Державно; прикордонног
служби Украши
Квалiфiкацiйна випускна
робота

Iнженерне та технiчне
забезпечення органiв
охорони державного
кордону

Наступним важливим питанням, яке стосуеться органiзацi'i освiтнього
процесу, i потребуе уваги € питания затвердження Графтка-календаря
освiтнього процесу на 2019-2020 навчальний ртк
Шановнi члени Вченот ради - Графгк-календар вiдпрацьовано вiдповiдно до
вимог керiвних документiв Мiнiстерства освiти i науки Украгни, Адмiнiстрацi1
Державно] прикордоннот служби Украши, проекту рiшення щодо органiзацi1
освiтнього процесу в 2019-2020 навчальному роцi, навчальних планiв i навчальних
програм за вiдповiдними спецiальностями i додатковими професiйними
спрямуваннями.
Основнi заходи графiка-календаря освiтнього процесу на 2019-2020
навчальний рiк (термiни виконання вказанi в навчальних днях).
1.
Термiни початку навчального року:
у курсантiв, слухачiв, ад'юнктiв, докторантiв та студентiв з 01 вересня
2019 року, крiм курсантiв 2019 року набору, пiдготовку яких розпочати з 05 серпия
2019 року;
в iнститутi пiдвищення квалiфiкацi'i - за планом Адмiнiстрацi1 Державно'(
прикордоннот служби Укра'iни.
2.
Набiр слухачiв, курсантiв (студентiв), ад'юнктiв та докторантiв
здiйснити вiдповiдно до державного замовлення та лiцензiйного обсягу в термiни,
що визначенi наказами Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни, розпорядженнями
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Адмiнiстрацii' Державно) прикордоннот служби Украi'ни та Правилами прийому до
Нацiональноi' академii' Державно) прикордоннот служби Украши.
3.
Розподiл курсантiв за визначеними додатковими професiйними
спрямуваннями провести на 3 i 4 курсах навчання.
4.
Основнi зусилля у пiдготовцi слухачiв та курсантiв зосередити на
впровадженнi унiфiковано1 вiйськово-прикордонноi' складовог,
5.
Вiдпустки слухачiв, курсантiв та студентiв провести у термiни, якi
представленi на слайдi 12:
.
.
.
.
.
.
- зимову кангкулярну втдпустку для старших курсгв слухачгв, курсанпв та всгх
студентiв - з 28 грудня 2019 року до 10 сiчня 2020 року;
.
.
.
.
.
- зимову кангкулярну вщпустку для молодших курств слухачтв та курсанпв - з
11 до 24 сiчня 2020 року;
- чергову вiдпустку для слухачiв та курсантiв 1-го курсу 3 та 5 факультетiв - з
01 по 30 серпия 2020 року;
- чергову вiдпустку для курсантiв 1-го курсу 2 та 4 факультетiв - з 01 по 30
липня 2020 року;
- чергову вiдпустку для курсантiв 2-го та 3-го курсiв 2, 3, 4 та 5-го факультетiв
- з 07 червня по 06 липня 2020 року;
- чергову вiдпустку для студентiв - з 01 липня по 30 серпия 2020 року.
6. Термлни оргаюзацй i проведення тдсумково) атестацй эдобувач!в вищоi'
освiти та дати випускiв зi слухачами набору 2018 року за 11 (мапстерським)
рiвнем вищоi' освiти за спецiальностями «Вгйськове управлiння (за видами
збройних сил)» та «Автомобiльний транспорт» - з 10 по 21 лютого 2020 року;
з вiйськовослужбовцями за контрактом за державним замовленням та
студентами за кошти фiзичних i юридичних осiб заочноi' форм навчання за 1
(бакалаврським) рiвнем вищоi' освiти - з 10 по 21 лютого 2020 року;
зi слухачами набору 2018 року за 11 (мапстерським) рiвнем вищоi' освiти за
спецiальнiстю «Безпека державного кордону», «Правоохоронна дiяльнiсть» та
«Нацiональна безпека» та з курсантами набору 2016 року за 1 (бакалаврським)
рiвнем вищоi' освiти за всiма спецiальностями та додатковими професiйними
спрямуваннями - з 18 травня по 05 червня 2020 року;
зi студентами денноi' форми навчання за 1 (бакалаврським) та 11
(магiстерським) рiвнями вищоi' освiти, якi навчаються за кошти фiзичних та
юридичних осiб - з 09 по 18 червня 2020 року.
Дати проведения випускiв
22 лютого 2020 року:
офiцерiв за II (магiстерським) рiвнем вищоi' освiти за спецiальностями
«Вгйськове управлiння (за видами збройних сил)», «Автомобiльний транспорт»;
студентiв за кошти фiзичних та юридичних осiб за II (магiстерським) рiвнем
вищот освiти за спецiальнiстю «Фiлологiя»;
вiйськовослужбовцiв за контрактом за державним замовленням за 1
(бакалаврським) рiвнем вищот освiти за спецiальнiстю «Правознавство»;
студентiв за кошти фiзичних та юридичних осiб за 1 (бакалаврським) рiвнем
вищот освiти за спецiальностями «Правознавство» та «Фiлологiя» (заочна форма
навчання).
06 червня 2020 року:
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офiцерiв за II (магiстерським) рiвнем вищо'i освiти за спецiальностями «Безпека
державного кордону», «Правоохоронна дiяльнiсть», «Нацiональна безпека (сфера
прикордонног дiяльностi)»;
офiцерiв за 1 (бакалаврським) рiвнем вищо'i освiти за спецiальностями «Безпека
державного кордону», «Право», «Правоохоронна дiяльнiсть», «Фiлологiя»,
«Психолопя», «Автомобiльний транспорт», «Телекомунгкацй та радiотехнiка».
19 червня 2020 року:
студентiв за кошти фiзичних та юридичних осiб за II (магiстерським) рiвнем
вищо'i освiти за спецiальнiстю «Право»;
студентiв за кошти фiзичних та юридичних осiб за 1 (бакалаврським) рiвнем
вищо'i освiти за спецiальностями «Право», «Фiлологiя» (денна форма навчання).
Товаришу Голово, товаришi члени Вчено'i ради!
Пропоную проект Рiшення вченот ради Нацiонально'i академi'i щодо органiзацi1
освiтнього процесу в 2019-2020 навчальному роцi та графiк-календар освiтнього
процесу на новий навчальний рiк ухвалити та рекомендувати ректору академi1 для
затвердження.
ВИРIШИЛИ:
1. Ухвалити Проект рiшення на органiзацiю освiтньо1 дiяльностi академй у
2019-2020 навчальному роцi та графiк-календар освiтнього процесу.
2. Заступникам ректора академп, начальникам факультетiв та кафедр
органiзувати вивчення Рiшення ректора академi'i на органiзацiю освiтньо1 дiяльностi
у 2019-2020 навчальному роцi усiм пiдпорядкованим персоналом та забезпечити
його виконання.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА>> - одноголосно.

Друге питання порядку денного
СЛУХАЛИ: заступника ректора (проректора) Нацiонально1 академй з
навчальнот роботи, доктора технiчних наук, професора, полковника Боровика Олега
Васильовича.
Данi методичнi рекомендацй призначенi для застосування на етапi проведения
розрахункiв штатнот чисельностi посад науково-педагогiчного складу (НПС) на
навчальний рiк.
Застосування методичних рекомендацiй сприятиме якiснiй органiзацн
планування науково-педагопчног дiяльностi на кафедрах та факультетах академй,
Нормативи чисельностi здобувачiв вишот освiти (ЗВО) на одну штатну посаду
науково-педагопчного працiвника визначаються вимогами постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Укра'iни вiд 17 серпня 2002 року № 1134 «Про затвердження нормативiв
чисельностi студентiв (курсантiв), аспiрантiв (ад'юнкпв), докторантiв, здобувачiв
наукового ступеня кандидата наук, слухачiв, iнтернiв, клiнiчних ординаторiв на одну
штатну посаду науково-педагопчного працiвника у вищих навчальних закладах III i
IV рiвнiв акредитацп та вищих навчальних закладах пiслядипломно'i освiти
державно; форми власносп» (iз змiнами).
Необхiдна чисельнiсть штатних посад НПС кафедр, яю шдлягають
комплектуванню на наступний навчальний рiк, визначаеться як сукупнiсть посад
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За результатами тасмного голосування на посаду старшого наукового
спiвробiтника вiддiлення пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв вищо) категорй
науково-дослiдного вiддiлу обрано Томчука Михайла Iвановича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 48, «проти» - немас, «нед.йсних бюлетенiв» - немае.
Протокол шчильног комiсi1 затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно
ВИРIШИЛИ: внести кандидатуру Дiвiзiнюка Михайла Михайловича на посаду
старшого наукового спiвробiтника вiддiлення органiзацi1 наукових дослiджень
науково-дослiдного вiддiлу на 0,5 ставки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таемного голосування на посаду старшого наукового
спiвробiтника вiддiлення органiзацi1 наукових дослiджень науково-дослiдного
вiддiлу на 0,5 ставки обрано Дiвiзiнюка Михайла Михайловича
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 48, «проти» - немае, «недiйсних бюлетенiв» - немае.
Протокол лiчильно'i комгсц' затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
П'яте питання порядку денного
СЛУХАЛИ: виступ заступника ректора (проректора) з навчальног роботи
Нацiонально1 академй, доктора технiчних наук, професора полковника Боровика
Олега Васильовича.
ВИРIШИЛИ:
1.Затвердити освiтньо-професiйну програму:
а) для першого (бакалаврського) рiвня вищо1 освiти зi спецiальностi: 172
«Телекомунгкацп та радiотехнiка» - гарант освiтньо1 програми пiдполковник
Чесановський Iван Iванович.
1. В термiн до 24 липня 2019 року гаранту освiтньо1 програми, визначенот
наказом ректора академп вiд 14 грудня 2018 року № 1160-аг, провести погодження
освпньот програми за спецiальнiстю iз вiдповiдними управлiннями i департаментами
Адмiнiстрацi1 Державно.
прикордонног
служби
Украши та зовнiшнiми
стейкхолдерами iз вищих навчальних закладiв за профiлем спецiальностi.
2. Освiтньо-професiйну програму: 172 «Телекомунгкацй та радiотехнiка»
ввести в дiю з О 1 сер пня 2019 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
Шосте питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
1. Виступ начальника кафедри педагогiки та соцiально-економiчних дисциплiн
нашональног академп, доктора педагогiчних наук, доцента, полковника
Мiрошнiченко Валентини Iванiвни.
2. lнформацiю ученого секретаря.
1. Виступ начальника кафедри педагогiки та соцiально-економiчних
дисциплiн нашональнот академй, доктора педагогiчних наук, доцента, полковника
Мiрошнiченко Валентини Iванiвни.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

Учений секретар

I. Л. Бомбергер

