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ПРОТОКОЛ №28

вiд 26 сiчня 2021 року
засiдання вченот ради факультету безпеки державного кордону
Нашональнот академй Державно; прикордоннот служби Украгни iм. Б.Хмельницъкого
На·засiданнi були присутнi 14 nредставникiв факультету:
Голова вченоi ради факультету - начальник факультету безпеки державного

кордону полковник Олександр АДАМЧУК.
заступник голови вченоi ради факультету - заступник начальника факультету

охорони та захисту державного кордону з навчально-методичнот роботи кандидат
педагогiчних наук, полковник Анатолiй МIРОШНIЧЕНКО;
члени вченоi ради факультету:

начальник кафедри прикордоннот служби кандидат вiйськових наук, полковник
Володимир ЛЕМЕШКО;
начальник кафедри прикордонного контролю кандидат наук з державного
управлiння, полковник Павло ЛИСАК;
начальник кафедри кгнологп кандидат педагогiчних наук, доцент, полковник
Анатолiй АФАНАСЬСВ;
начальник кафедри загальновгйськових дисциплгн кандидат педагогiчних наук,
доцент, полковник Андргй БIЛ.О~_У<=; .
начальник кафедри фтзичнот пiдготовки та особистот безпеки доктор педагогiчних
наук, доцент, полковник Андрiй МЕЛЬНIКОВ;
начальник кафедри вогневог та тактико-спешальног пiдготовки кандидат
психологiчних наук, доцент, полковник Вiктор ТРОБЮК;
начальник четвертого навчального курсу пiдполковник Андрiй БАРАНОВСЬКИЙ;
начальник третього навчального курсу майор Вiктор КА ТЕРИНЧУК;
начальник другого навчального курсу гпдполковник Богдан МАРЧЕНКО;
начальник першого навчального курсу пiдполковник Валерiй БАКАЛО.
секретар вчевог ради - методист факультету безпеки державного кордону
кандидат педагогiчних наук, доцент, працiвник Юрiй ЮРЧУК.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

• Внесения змiн до складу вченот ради факультету безпеки держаного кордону.
• Пiдсумки освiтнього процесу факультету за осiнньо-зимовий навчальний семестр
та основн:i завдання на -весняно-лiтнiй семестр навчання.
• Заслуховування звiтiв здобувачiв вищот освiти ступеня доктора фшософй, щодо
виконання освiтньо - науковот програми пiдготовки здобувачiв вищот освiти
ступеня доктора фшософй за звiтний перiод.
• Обговорення виконання альбому схем «Основнi графiчнi оперативно-службовi
документи, якi розробляються в пiдроздiлi охорони державного кордону» (шифр
216-0019 А «IНСТРУКЦIЯ»).
• Обговорення змiн ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону
першого (бакалаврського) рiвня - вищот освiти для набору 2021року.
По ПЕРШОМУ питанию слухали:

Начальника факультету безпеки держаного кордону кандидата психологiчних наук
полковника Олександра АДАМЧУКА, про введения до складу вченот ради
факультету безпеки державного кордону заступника начальника факультету по роботi
з персоналом полковника Сергiя ПАЛАМАРЧУКА.
ПОСТАНОВИЛИ:

Ввести до складу вченот ради факультету заступника начальника факультету по
роботi з персоналом полковника Сергiя ПАЛАМАРЧУКА
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»

-

одноголосно

По ДРУГОМУ питанию слухали:

Iнформацiю заступника начальника факультету безпеки державного кордону з
навчально-методичнот роботи кандидата. педагогiчних наук, полковника Анатолiя
МIРОШНIЧЕНКА щодо пiдсумкiв освiтнього процесу факультету за осгнньо-зимовий
навчальний семестр та основних завдань на весняно-лiтнiй семестр навчання.
ПЩ ЧАС ОБГОВОРЕННЯ ВИСТУПАЛИ:

- начальник кафедри прикордонног служби кандидат втйськових наук, полковник
Володимир ЛЕМЕШКО;
- начальник кафедри прикордонного контролю кандидат наук з державного
управлiння, полковник Павло ЛИСАК;
- начальник кафедри кiнологi1 кандидат педагогiчних наук, доцент, полковник
Анатолiй АФАНАСЬ€В;
начальник кафедри загальновiйськових дисциплiн кандидат педагогiчних наук,
доцент, полковник Андрiй БIЛОРУС;
начальник кафедри фiзично1 пiдготовки та особистог безпеки доктор педагогiчних
наук, доцент, полковник Андрiй МЕЛЬНIКОВ;
начальник кафедри -вогневог "та тактико-спешальног пiдготовки кандидат
психологiчних наук, доцент, полковник Вiктор ТРОБЮК;
начальник третього навчального курсу майор Вiктор КАТЕРИНЧУК;
начальник другого навчального курсу пiдполковник Богдан МАРЧЕНКО;
начальник першого навчального курсу пiдполковник Валерiй БАКАЛО.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформацiю полковника Анатолiя МIРОШНIЧЕНКА щодо
пiдсумкiв освiтнього процесу факультету за осгнньо-зимовий навчальний семестр
та основнi завдання на весняно-лiтнiй семестр навчання.
2. Вважати стан органiзацi1 освiтнього процесу, науковот, науково-технiчно1 та
iнновацiйно:i. дiяльностi на. факультетi задовiльним, та таким, що вщповщае
вимогам кертвних докуменпв.
3. Затвердити запропонованi напрямки подальшого розвитку освiтнього процесу,
науковог, науково-технгчнот та iнновацiйно1 дiяльностi на факультетi.
Голосували «ЗА» одноголосно.
По ТРЕТЬОМУ питанию слухали:

1.
Заступника начальника факультету безпеки державного кордону з навчально
методичног роботи кандидата педагогiчних наук, полковника Анатолiя МIРОШНIЧЕНКА з
шформашсю щодо виконання освпньо-науковот програми пiдготовки здобувачiв вищот
освiти ступеня доктора фiлософi1 здобувачами вишот освiти ступеня доктора фшософй поза
адюнктурою НАДПСУ старшими викладачами
кафедри прикордонног служби

пiдполковниками Серпом БУРБЕЛОЮ та Вггашем ГРIНЧЕНКО, старшим викладачем
кафедри загальновiйськових дисциплiн майором Вадимом НЕРОБОЮ, викладачами
кафедри вогневот та тактико-спецiальноi' пiдготовки пiдполковником Андргем БIЛЯВЦЕМ,
майором Михайлам МЕДВIДЬ, а також ад'юнктами майорами Артуром ОЛIЙНИКОМ i
Дмитром ПОЛIЩУКОМ.
2.
Здобувача вищог освiти ступеня доктора фiлософii' поза адюнктурою, старшого
викладача кафедри прикордоннот служби пiдполковника Сергiя БУРБЕЛУ щодо виконання
освiтньо-науковоi' програми пiдrотовки здобувачiв вищог освiти ступеня доктора фiлософi'i.
3.
Здобувача вищот освiти ступеня доктора фiлософii' поза ад'юнктурою, старшого
викладача кафедри прикордоннот служби пiдполковника Вiталiя ГРIНЧЕНКА щодо
виконання освiтньо-науковоi' програми пiдготовки здобувачiв вищот освiти ступеня доктора
фiлософii'.
4.
Здобувача вищо] освiти ступеня доктора фiлософii' поза адюнктурою, старшого
викладача кафедр и загальновiйськових дисциплiн майора Вадима НЕРОБУ.
5. Здобувача вищог освiти ступеня докторафшософй поза адюнкгурою, викладача кафедри
вогневог та тактико-спешальног пiдготовки пiдполковника Андрiя БIЛЯВЦЯ щодо
виконання освггньо-науковот програми пiдrотовки здобувачiв вищот освiти ступеня доктора
фiлософii'.
6. Здобувача вищот освiти ступеня доктора фiлософii' поза адюнкгурою, викладача кафедри
вогневот та тактико-спешальног пiдготовки майора Михайла МЕДВIДЯ щодо виконання
освiтньо-науковоi' програми пiдготовки здобувачiв вищог освiти ступеня доктора фiлософii'.
7. Ад'юнкта майора Артура ОЛIЙНИКА.
8. Ад'юнкта майора Дмитра ПОЛIЩУКА.

ПIД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ ВИСТУПАЛИ:

начальник кафедри прикордонног служби кандидат вiйськових наук полковник
Володимир ЛЕМЕШКО;
начальник кафедри прикордонного контролю кандидат наук з державного управлтння,
полковник Павла ЛИСАК;
начальник кафедри загальновiйськових дисциплiн полковник Андрiй БIЛОРУС;
начальник кафедри вогневот та тактико-спешальног пiдготовки кандидат
психологiчних наук, доцент, полковник Вiктор ТРОБЮК.
ВИРIШИЛИ:

1.
Прийняти до уваги iнформацiю заступника начальника факультету безпеки
державного кордону з навчально-методичног роботи кандидата педагогiчних наук,
полковника Анатолiя МIРОШНIЧЕНКА щодо виконання освггньо-науковог програми
пiдготовки здобувачiв вищот освiти ступеня доктора фiлософii' здобувачами вищо)' освiти
ступеня доктора фiлософiУ поза адюнктурою НАДПСУ факультету безпеки державного
кордону старшими викладачами кафедри прикордоннот служби гпдполковниками Серпем
БУРБЕЛА та Впалгсм ГРIНЧЕНКО, старшим викладачем кафедри загальновiйськових
дисциплiн майором Вадимом НЕРОБА, викладачами кафедри вогневот та тактико
спецiальноi' пiдготовки гпдполковником . Андргем БIЛЯВЦЕМ та майором Михайлам
мвдвщь, ад'юнктами майорами Артуром ОЛIЙНИКОМ i Дмитром ПОЛIЩУКОМ.
2.
Ухвалити звiти про стан результатiв дисертацiйних дослiджень здобувачами
факультету безпеки державного кордону старшими викладачами кафедри прикордонног
служби пiдполковниками Серпем БУРБЕЛА та Впал.см ГРIНЧЕНКО, старшим викладачем
кафедри загальновiйськових дисциплiн майором Вадимом НЕРОБА, викладачами кафедри
вогневог та такгико-спешальног пiдготовки пiдполковником Андртсм БIЛЯВЦЕМ та
майором Михайлом МЕДВIДЬ, а також ад'юнктами майорами Артуром ОЛIЙНИКОМ i
Дмитром ПОЛIЩУКОМ як такi, що виконусться вчасно та в повному обсязi;

(принципи дотримання норм права). Передбачити в перерахованих вище ООК вивчення тем,
модулiв якi забезпечують досягнення ПРН ООК 9.
О ·
3 ОПП прибрати ООК 24- «Основи оперативно розшуковог дiяльностi», ПРН 4, 7 як!
забезпечувала дана дисциплiна вiднести до ООК 23 «Протидтя кримiнальним та
адмiнiстративним правопорушенням на державному кордонг», ПРН 11 вiднести до ООК 21
«Зв'язок у прикордонних пiдроздiлах», ПРН 13 вiднести ООК 9 «Прикордонна служба»,
ООК 10 «Прикордонний контроль» . Передбачити в перерахованих вище ООК вивчення
тем, модулiв якi забезпечують досягнення ПРН ООК 24.

О
3 ОПП прибрати ООК 25 «Iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть прикордонних
пiдроздiлiв», ПРН 13, 14, 21 якi забезпечувала дана дисциплiна вiднести до ООК 9
«Прикордонна служба», 1 О «Прикордонний контроль», 11 «Загальна тактика», 15 «Вогнева
пiдготовка». ПРН 13 вiднести до ООК 10, ПРН 14, 21 вiднести до ООК 9, 10, 11, 15.
Передбачити в перерахованих вище ООК вивчення тем, модулiв якi забезпечують
досягнення ПРН ООК 25.
О
З ОПП прибрати ООК 26 «Тактична медицина», ПРН 22, який забезпечувала дана
дисциплiна вiднести до ООК 22 «Тилове забезпечення охорони кордону». Передбачити у
вказанiй вище ООК вивчення тем, модулiв якi забезпечують досягнення ПРН ООК 26.

ВИРIШИЛИ:
1.
Змiни в ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону першого
(бакалаврського) рiвня - вищот освiти для набору 2021 року затвердити.
2.
ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону перш ого (бакалаврського)
рiвня - вищог освiти для набору 2021 року зi змiнами подати на обговорення на вчену раду
факультету БДК.

Голосували «ЗА» одноголосно.
Секретар вченог ради
факультету безпеки державного кордону
прашвник ДПСУ

- кыяютчук

