НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ
ДЕРЖАВНО! ПРИКОРДОННОI СЛУЖБИ УКРАIНИ
iменi Богдана Хмельницького
ПРОТОКОЛ№ 14
засiдання вченот ради академп
вiд 15 травня 2020 року
Мiсце проведення:Конференц-зала
Час проведения: 15.00 - 17 .ЗОгод.; 15 травня 2020 року
На засiданнi присутнi: 54 члени вченог ради iз 61.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про поновлення на навчання на посаду курсанта 4 курсу факультету
охорони та захисту державного кордону за спецiальнiстю «Безпека державного
кордону».
Iнформацiя начальника вiддiлу кадрiв полковника АЛ€КС€€НКА Олександра.
2. Про допуск до атестацi'i випускникгв в травнi-червнi 2020 року.
Доповiдь начальника навчального вiддiлу Нашональног академi'i, кандидата
юридичних наук, доцента полковника Андрiя СОРОКИ.
Виступи начальникiв факультетiв.
3. Про проект рiшення на органiзацiю освiтнього процесу академй у 20202021 навчальному роцi та затвердження графгка-календаря освiтнього процесу.
Виступ начальника навчального вiддiлу Нашональнот академй, кандидата
юридичних наук, доцента полковника Андрiя СОРОКИ.
4. Про затвердження рейтингу здобувачiв вищо'i освiти Нацiонально'i
академй.
Виступ начальника навчального вiддiлу Нацiонально'i академп, кандидата
юридичних наук, доцента полковника Андрiя СОРОКИ.
5. Про присвоения вченого звания професора
В иступ заступника голови вченот ради, виконувача обов' язкiв ректора
Нацiонально'i академй, кандидата педагогiчних наук, доцента генерал - майора
Олександра ЛУЦЬКОГО.
Виступ заступника ректора (проректора) з науковог роботи доктора
педагогiчних наук полковника Сергiя БIЛЯВЦЯ.
Iнформацiя ученого секретаря.
6. Про присвоения вченоrо звания доцента
В иступ заступника голови вченот ради, виконувача обов' язкiв ректора
Нацiонально'i академи, кандидата педагогiчних наук, доцента генерал - майора
Олександра ЛУЦЬКОГО.
Виступ заступника ректора (проректора) з науковот роботи доктора
педагогiчних наук полковника Сергiя БIЛЯВЦЯ.
Iнформацiя ученого секретаря.
7. Обрання на посади паукового та науково-педагогiчного складу
Нацюнально] академй,
Iнформацiя начальника вiддiлу кадрiв полковника АЛ€КС€€НКА Олександра.
8. Змiни до «Правил прийому до Нацюнальнш академй Державно]
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ВИРIШИЛИ: Допустити до складання екзаменiв та захисту квалiфiкацiйних
випускних робiт 338 здобувачiв вишот освiти за державним замовленням у травнi
червнi 2020 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

Трете питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Виступ начальника навчального вiддiлу Нацiонально'i академй,
кандидата юридичних наук, доцента полковника Андрiя СОРОКИ.
Шановний Голово! Шановнi члени Вчено'i ради!
Рiшення вчено'i ради Нацiонально'i академi'i щодо органiзацii' освггнього
процесу в 2020-2021 навчальному роцi та графiк-календар освiтнього процесу на
новий навчальний рiк, якi виносяться сьогоднi на обговорення, € основою для
органтзацп та планування освiтнього процесу академп, вшпрацювання календарного
плану основних заходiв академii' i планiв роботи факультепв та кафедр на
навчальний рiк.
Саме цi питання визначають модель функцiонування закладу вищот освгги
протягом шлого навчального року.
I саме вiд рiшень, що будуть прийнятi з цих питань, залежатиме ефективнiсть
(планомiрнiсть, стабiльнiсть, прогресивнiсть) функцiонування академй,
У новому навчальному роцi НАДПСУ плануе здiйснювати пiдготовку
здобувачiв вищоi' освiти за першим (бакалаврським), другим (магiстерським), третiм
(освiтньо-науковим) та науковим рiвнями вищот освiти.
Перелтк спецiальностей за освiтнiми рiвнями,
t.1JVJ.IJ'f'8I8
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Форма навчання
заочна
очна
Пе рший (бакалаврський) швень вищог освiти
47
588
Безпека державного кордону
оздк
Право
Правоохоронног
47
499
Правоохоронна дiяльнiсть
дiяльностi
Фiлологiя
Iноземних мов i
190
гуманiтарних
Психологiя
дисциплiн
Автомобiльний транспорт
Тнженерно192
Телекомунiкацii' та радiотехнiка
технiчний
факультет
Другий (магiстерський) рiвень вищот освiти
'
Нацiональна безпека
10
(сфера прикордонно] дiяльностi)
70
57
Безпека державного кордону
Шдготовки
Вiйськове управлiння (за видами
10
10
кертвних кадрiв збройних сил)
10
10
Автомобiльний транспорт
25
24
Правоохоронна дiяльнiсть
Тпеттй ( освiтньо-наvковий) рiвень вищот освiти
11
Безпека державного кордону
Ад'юнктура
Факультет

Спецiальнiсть
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1
1

Право

-

Психологiя
4
Освiтнi, педагогiчнi науки
3 метою забезпечення потреб ДПСУ у специфiчних фахiвцях НАДПСУ
реал.зовуе пiдготовку за 11 додатковими професiйними спрямуваннями (курсанти 4
курсу).
Перелiк додаткових професiйних спрямувань за спецiальностями
_,
2020-2021 ----- -----.
--

Спецiальнiсть

Безпека
державного
кордону

Право
Правоохоронна
дiяльнiсть

Автомобiльний
транспорт

-

Додаткове професiйне спрямування
на 4-му курсi навчання
Оперативно-службова дiяльнiсть
пiдроздiлiв прикордоннот служби
Оперативно-службова дiяльнiсть
пiдроздiлiв прикордонного контролю
Оперативно-службова дiяльнiсть мобiльних
пiдроздiлiв

Кiлькiсть
осiб

24
25
21

Органiзацiя фтзично) пiдготовки та спорту
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Органiзацiя матерiального забезпечення
оперативно-службовог дiяльностi
Органiзацiя кiнологiчного забезпечення
оперативно-спужбово] дiяльностi
Оперативно-розшукова дiяльнiсть
.
. .
пщроздцпв
Службова дiяльнiсть пiдроздiлiв у справах
.
.
..
гноземшв та адмппстративного
провадження
Службова дiяльнiсть пiдроздiлiв дiльничних
iнспекторiв прикордонног служби
Органiзацiя технiчного забезпечення
оперативно-службово] дiяльностi
Органiзацiя житлово-експлуатацiйного
забезпечення оперативно-службовог
.
.

20
22
50
46
20
19
5

ДlЯЛЬНОСТl

Для забезпечення ефективностi пiдготовки слухачiв, курсантiв та студентiв
набору 2020 року та попереднiх 2018, 2019 рокiв пропонуеться рiшенням Вченот
ради академй затвердити вiдповiднi змiни до освiтньо-професiйних програм та
навчальних планiв, якi пройшли обговорення на засiданнях вчених рад факультетiв.
Корегування освiтнiх програм викликане:
- затвердженням нового стандарту вищот освiти, зi спецiальностi «БДК» з
.
.
.
шдготовки мапстргв;
- необхiднiстю усунення зауважень та врахування рекомендашй НАЗЯВО при
акредитацп ОПП «Психолопя» за першим (бакалаврським) рiвнем вищот освгги;
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- потребою врахування рекомендацiй вiддiлення монiторингу та забезпечення
якостi освiтньо'i дiяльностi навчального вiддiлу Академп тощо.
Особливостями освiтнiх програм та навчальних планiв для набору слухачiв,
курсантiв та студентiв 2020 року е:
1.
Сформован] навчальнi плани вiдповiдають вимогам МОН Украгни щодо
"ix обсягу (240 кредитiв, 90-120 кредитiв на навчальний рiк).
2.
Сформован! цикли освiтнiх компонент (ЗК, ФК зi спецiальностi, ВК, яка
включае для освiтнiх програм крiм спецiальностей у галузi знань 25 «Военн! науки,
нацiональна безпека, безпека державного кордону» компоненти за вибором ВНЗ ВПС, вибiркова компонента за вибором слухача, курсанта, студента) вiдповiдають
вимогам МОН щодо структуризацп по блоках обов' язкових i вибiркових дисциплiн,
а також вимогам лiцензiйних умов щодо циклiв загальног i професiйно'i пiдготовки.
3.
Запроваджено вибiркову компоненту ОП та НП, яка забезпечуватиме
вiльний вибiр здобувачами вищо'i освiти освiтнiх компонент.
4.
Обсяг i змiст освiтнiх компонент визначаються вимогами МОН,
стандартiв ВО з спецiальностi (або "ix проектiв) i ОП.
5.
Змiст освiтнiх компонент мае внутрiшню цiлiсну структуру.
6.
Прикордонна пiдготовка для курсантiв набору 2020 року зi всiх
спецiальностей крiм «БДК» починатиметься з 2-го курсу.
7.
Кiлькiсть освiтнiх компонент та звiтностей по ним вiдповiдають
вимогам.
8.
Витриманi вимоги МОН щодо кiлькостi освiтнiх компонент протягом
навчального року ("ix не бiльше 16), а також щодо кiлькостi пiдсумкових звiтностей у
семестрi (ix не бiльше 1 О).
9.
Виключена можливiсть iснування 4-х пар.
1 О. Передбачено час на пiдготовку до пiдсумкового контролю (на екзамен до 3-х днiв, на диференцiйований залiк - 1 день).
11. Забезпечена можливiсть 5-ти денного навчального тижня для слухачiв
факультету пiдготовки керiвних кадрiв набору 2020 року.
12. Передбачений час на практичну пiдготовку курсантiв упродовж 30 дiб на
кожному курсi навчання, для спецiальностей «БДК» та «Психолопя», а також 3
стажування по 30 дiб для iнших спешальностей.
13.
Завершуетъся пiдготовка за додатковими професiйними спрямуваннями
для 4-го курсу в залежностi вiд потреб вiдомства.
14. Передбачена унiверсальнiсть пiдготовки з освiтнiх компонент ВПС для
курсантiв з ycix спецiальностей, крiм «БДК», загальним обсягом 60 кредитiв та
збiльшена частка практично. складовот пiдготовки (до 70 % вiд загального обсягу
аудиторних годин).
15. Врахована попка викладення освiтнiх компонент мiж собою та всерединi
окремот дисциплiни.
Формат практичнот пiдготовки слухачiв та курсантiв враховуе особливостi
пiдготовки за окремими спецiальностями. Зокрема, передбаченi як «вiйськовi
стажування» в пiдроздiлах та органах охорони державного кордону так i на iнших
базах практики.
Повний перелiк посад при проходженнi практично'( пiдготовки слухачами та
курсантами представлено на слайдах
Перелiк екзаменiв пiдсумково'i атестацй для здобувачiв I (бакалаврського) та II
(магiстерського) рiвнiв вищот освiти пропонусться таким, як наведено на слайдi.
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Перелгк звiтностей пщсумково'[ атестацii
1-1. ,.JIII

. а.
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1-ша звiтнiсть

Спецiальнiсть
Безпека державного
кордону

Оперативно - службова
дiяльнiсть та управлiння
дiями пiдроздiлiв ОДК

Правоохоронна
дiяльнiсть

Оперативно-розшукова
дiяльнiсть пiдроздiлiв
Державно'( прикордонног
служби У крагни
(для додаткового
професiйного
спрямування
« Оперативно-розшукова
дiяльнiсть тдроздиив»)

Право
Фiлологiя
Психологiя

Автомобiльний
транспорт

------, - -

----

Телекомунiкацii та
оадiотехнiка

2-га звiтнiсть
Iноземна мова за
професгйним спрямуванням
Запобiгання злочинам та
адмiнiстративним
правопорушенням на
державному кордон!
Цивiльне, адмiнiстративне та
кримтналъне право
Основна iноземна мова
Психологiя
та
Квалiфiкацiйна випускна
робота бакалавра
Будова та експлуатацiя
транспортних засобiв i
спецiальноi' технiки
Квалiфiкацiйна випускна
робота бакалавра

Перелiк звiтностей пiдсумковоi атеетацй
/..A,.VAI&

Спецiальнiсть
Безпека державного
кордону
Вгйськове управлiння
(за видами збройних
сил)
Правоохоронна
дiяльнiсть

Автомобiльний
транспорт

.& ..&.

а'-' ,~••-• •- • _..,.__.._,__ -J 1-'-

1-ша звiтнiсть

----

2-га звiтнiсть
Квалiфiкацiйна випускна
робота магiстра

Оперативно-службова
.
.
.
шяпьнгстъ та управшння
.
.
дгями органгв охорони
державного кордону
Державно? прикордоннот
служби У кратни

Протидiя протиправнiй
.
.
шяльносп на державному
кордон! У крагни та
Квалiфiкацiйна випускна
робота магiстра
Iнженерне та технiчне
забезпечення органiв охорони
державного кордону та
Квалiфiкацiйна випускна
робота магiстра

Квалiфiкацiйна випускна
Нацiональна безпека
робота магiстра
(сфера прикордоннот
дiяльностi)
Наступним важливим питанням, яке стосусться органiзацii освiтнього
процесу, i потребу€ уваги € питания затвердження Графiка-календаря
освiтнього процесу на 2020-2021 навчальний ргк
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Шановнi члени Вченот ради - Графiк-календар вiдпрацьовано вiдповiдно до
вимог керiвних документiв Мiнiстерства освiти i науки Украгни, Адмiнiстрацii'
Державно? прикордоннот служби Украши, проекту рiшення щодо органiзацi'i
освiтнього процесу в 2020-2021 навчальному роцi, освiтнiх програм та навчальних
планiв за
вiдповiдними
спецiальностями
i
додатковими
професiйними
спрямуваннями.
Основнi заходи графiка-календаря освiтнього процесу на 2020-2021
навчальний рiк (термiни виконання вказанi в навчальних днях).
1. Термiни початку навчального року:
- у слухачiв, курсантiв, ад'юнктiв, докторантiв та студентiв з 01 вересня 2020
року, окрiм курсантiв 2020 року набору, пiдготовку яких розпочати з 20 серпия 2020
року та студентiв 2020 року набору, пiдготовку яких розпочати 21 вересня 2020
року;

- в iнститутi пiдвищення квалiфiкацi'i - за планом Адмiнiстрацi"i Державно'(

прикордоннот служби Украши.
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 Украши, розпорядженнями
Адмiнiстрацi'i Державно] прикордонног служби Украгни та Правилами прийому до
Нацiонально'i академп Державно'( прикордонно] служби Укратни.
3. Вiдпустки слухачiв, курсантiв та студентiв провести у термiни:
- зимову канiкулярну вiдпустку для курсантiв 3-4 курсiв, слухачiв, та всiх
студентiв - з 29 грудня 2020 року до 11 сiчня 2021 року;
- зимову канiкулярну вiдпустку для курсантiв 1-2 курсiв - з 12 до 25 сiчня
2021 року;
- чергову вiдпустку для слухачiв та курсантiв 1-го курсу - з 01 по 30 серпия
2021 року;
- чергову вiдпустку для курсантiв 2-го та 3-го курсiв - з 01 по 30 липня 2021
року;
- чергову вiдпустку для студентiв - з 01 липня по 30 серпия 2021 року.
4. Термiни органтзацп i проведения пiдсумково"i атестацп здобувачiв вищо'i
освiти та дати випускiв

Термлни проведення плдсумковол атестацй
зi слухачами набору 2019 року за II (магiстерським) рiвнем вищог освiти за
спецiальностями «Вгйськове управлiння (за видами збройних сил)», «Автомобiльний
транспорт», «Нацiональна безпека» ОСР - з 15 по 25 лютого 2021 року;
з вiйськовослужбовцями за контрактом за державним замовленням та
студентами за кошти фiзичних i юридичних осiб заочно'( форм навчання за I
(бакалаврським) рiвнем вищот освiти -з 15 по 25 лютого 2021 року;
зi слухачами набору 2019 року за II (магiстерським) рiвнем вищог освiти за
спецiальнiстю «Безпека державного кордону», «Правоохоронна дiяльнiсть»,
«Нашональна безпека» ОТР та з курсантами набору 2017 року за I (бакалаврським)
рiвнем вищот освiти за всiма спецiальностями та додатковими професiйними
спрямуваннями - з 07 по 25 червня 2021 року;
зi студентами денно'i форми навчання за I (бакалаврським) та II
(магiстерським) рiвнями вищо] освiти, якi навчаються за кошти фiзичних та
юридичних осiб - з 07 по 25 червня 2021 року.
Дати проведения випускiв/вручень документiв про освiту
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26 лютого 2021 року
офiцерiв за II (магiстерським) рiвнем вищо'i освiти за спецiальностями
«Вгйськове управлiння (за видами збройних сил)», «Автомобiльний транспорт»,
«Нашональна безпека» (сфера прикордонно'i дiяльностi) (ОСР);
студентiв за кошти фiзичних та юридичних осiб за II (магiстерським) рiвнем
вищот освiти за спецiальнiстю «Фтлолопя»;
вiйськовослужбовцiв за контрактом за державним замовленням за I
(бакалаврським) рiвнем вищот освiти за спецiальнiстю «Право» (заочна форма
навчання);
студентiв за кошти фiзичних та юридичних осiб за I (бакалаврським) рiвнем
вищо'i освiти за спецiальностями «Право» та «Фшолопя» (заочна форма навчання).
26 червня 2021 року
офiцерiв за II (магiстерським) рiвнем вищо'i освiти за спецiальностями
«Безпека державного кордону», «Правоохоронна дiяльнiсть», «Нашональна безпека
(сфера прикордонно'i дiяльностi) (ОТР)»;
офiцерiв за I (бакалаврським) рiвнем вищо'i освiти за спецiальностями «Безпека
державного кордону», «Право», «Правоохоронна дiяльнiсть», «Фiлологiя»,
«Психолопя», «Автомобiльний транспорт», «Телекомунiкацi'i та радiотехнiка».
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 I (бакалаврським) рiвнем
вищот освiти за спецiальностями «Право», «Фiлологiя» (денна форма навчання).
Пане Голово, шановнi члени Вчено'i ради! Пропоную
1. Ухвалити проект Рiшення вчено'i ради Нацiонально'i академi'i щодо
органiзацi'i освiтнього процесу в 2020-2021 навчальному роцi та графiк-календар
освiтнього процесу на новий навчальний рiк та надати Головi Державно]
прикордоннот служби Укратни для затвердження.
2. Затвердити змiни до освiтнiх програм та навчальних планiв до них, а саме:
освiтньо-науковi програми «Безпека державного кордону», «Право»,
«Психолопя», «Освiтнi, педагогiчнi науки» за третiм (доктора фiлософi'i) рiвнем
вищот освiти;
освiтньо-професiйнi
програми
«Безпека
державного
кордону»,
«Правоохоронна дiяльнiсть», «Автомобшьний транспорт», «Право», «Фiлологiя» за
другим (магiстерським) рiвнем вищот освпи;
освiтньо-професiйнi
програми
«Безпека
державного
кордону»,
«Правоохоронна дiяльнiсть», «Психолопя», «Дорожи! транспортнi засоби та
спецiальна технiка ДПСУ», «Право», «Фшолопя» (спецiалiзацiя Германськi мови та
лiтератури, перша - англiйська) та «Фшолопя» (спецiалiзацiя Германськi мови та
лiтератури, перша - нiмецька) за першим (бакалаврським) рiвнем вищот освiти.

Дякую за увагу.
Готовий вiдповiсти на запитання.
ВИРIШИЛИ:
1. Ухвалити проект Рiшення вченот ради Нацiонально'i академi'i щодо
органiзацi'i освiтнього процесу в 2020-2021 навчальному роцi та графiк-календар
освiтнього процесу на новий навчальний рiк та надати Головi Державно'(
прикордонно) служби Укра'iни для затвердження»;
2. Затвердити змiни до освiтнiх програм та навчальних планiв до них, а саме:
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освiтньо-науковi програми «Безпека державного кордону», «Право»,
«Психолопя», «Освпнг, педагогiчнi науки» за третiм (доктора фiлософi'i) рiвнем
вищот освпи;
освiтньо-професiйнi
програми
«Безпека
державного
кордону»,
«Правоохоронна дiяльнiсть», «Автомобшьний транспорт», «Право», «Фiлологiя» за
другим (магiстерським) рiвнем вищот освiти;
освiтньо-професiйнi
програми
«Безпека
державного
кордону»,
«Правоохоронна дiяльнiсть», «Психолопя», «Дорожи! транспортнi засоби та
спешальна технiка ДПСУ», «Право», «Фiлологiя» (спецiалiзацiя Германськi мови та
лiтератури, перша - англiйська) та «Фшолопя» (спецiалiзацiя Германськi мови та
лiтератури, перша - нiмецька) за першим (бакалаврським) рiвнем вищог освiти.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
Четверте питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Виступ начальника навчального вiддiлу Нацiонально'i академп,
кандидата юридичних наук, доцента полковника Андрiя СОРОКИ.
Пане Голово! Шановнi панове члени Вченог ради!
Вiдповiдно до вимог пункту 3 статп 41, пункту 1 статтi 53 Закону Укра'iни
«Про освггу», пiдпункту 3 пункту 2 статтi 16 Закону Украши «Про вищу освпу»,
роздiлу 2.2 Положения про систему внутрiшнього забезпечення якостi освiти в
Нацiональнiй академп Державно) служби Укратни iменi Богдана Хмельницького на
виконання рiшення Колегi'i Державно'( прикордонног служби Укратни вiд 24 квiтня
2020 року № 3 щодо запобiгання та протидi'i корупшйним проявам серед особового
складу Державно'( прикордоннот служби Украгни з метою забезпечення прозорого
розподiлу випускникiв Нацiонально'i академп на офiцерськi посади був
опрацьований рейтинг здобувачiв вищот освiти Нашональнот академй у порядку,
який передбачений Положениям про рейтингове оцiнювання освiтньо'i дiяльностi
здобувачiв вищо'i освiти в Нацiональнiй академi'i Державно'( служби Украши iменi
Богдана Хмельницького (затверджене наказом ректора Нашональнот академп вiд 15
квiтня 2020 року № 86).
У рейтингу окремо визначено осiб, претендентiв на занесення на Дошку
пошани та отримання диплому з вiдзнакою. Також особливiстю рейтингу е
обсднання курсантiв за ознакою ДПС за рiзними спецiальностями. Yci рейтингов!
списки перевiренi комiсiями на факультетах та зацiкавленими посадовими особами
пiдроздiлiв управлiння академi'i. Комiсiя за навчальнот роботи рекомендувала
розглянути це питания на вченiй радi iз пропозишсю затвердити рейтингов! списки.
Пане Голово, панове члени Вченот ради!
Пропоную затвердити рейтинг здобувачiв вищот освiти Нацiонально'i академi'i.
Доповiдь закiнчив.
Готовий вiдповiсти на запитання.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рейтинг здобувачiв вищо'i освiти Нацiонально'i академi'i.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно
П'яте питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
• В иступ заступника голови вченог ради, виконувача обов' язкiв ректора
Нацiонально'i академц, кандидата педагогiчних наук, доцента генерал - майора
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КОНДРАТЬ€В; полковник Iгор ЮШКОВ за згодою; секретар апеляцiйно'i кoмici'i:
пiдполковник Свiтлана КАШПЕРУК.
Пропоную
прийняти
рiшення
«Створити
апеляцiйну
комгсгю
у
запропонованому склаш»,
Доповiдь закiнчив.
Готовий вiдповiсти на запитання.
ВИРIШИЛИ: Створити апеляцiйну комiсiю у складi:
голова апеляцiйно'i кoмici'i:
полковник
Сергiй МОСКАЛЕНКО;
члени апеляшйнот кoмici'i:
полковник
Iгор ПОЧЕКАЛIН; полковник
Лариса ЦВЯК; пiдполковник Ольга ЛЕМЕШКО; майор юстицi'i Денис КОСМIНА;
працiвник Iгор КАТЮК; капiтан Марiя ВЕРСТЮК; сержант Олександр
КОНДРАТЬ€В; полковник Iгор ЮШКОВ за згодою; секретар апеляцiйно'i кoмici'i:
пiдполковник Свiтлана КАШПЕРУК.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно
Дванадцяте питання порядку денного
СЛУХАЛИ: виступ начальника науково-дослiдного вiддiлу Нашональнот
академп, кандидата педагогiчних наук, доцента полковника ДЕМ'ЯНЮКА Юрiя.
ВИРIШИЛИ: затвердити додатковi програми здобувачiв наукового ступеня ,
.
..
яю складають кандидатсью гспити:
1) зi спецiальностi 19.00.07 «Педагопчна та вiкова психолопя» та надати
можливiсть складання кандидатського iспиту в Iнститутi психологи iменi
Г.С.Костюка, Нацiонально'i академл педагогiчних наук Украгни - Андрiю ФЕДИКУ
та Артему ЧОРНОМУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

Заступник голови вченот ради
генерал - майор
-- ~.:;.)~~~~1:
Учений секретар
"1f'травня 2020 року
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Олександр ЛУЦЬКИЙ
Iнна БОМБЕРГЕР

