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ПРОТОКОЛ№7

вiд 04 лютого 2016 року
засiдання вченог ради факультету охорони та захисту державного кордону Нашональнот
академй Державнот прикордонног служби Укратни iменi Богдана Хмельницького
Головуючий - начальник факультету безпеки державного кордону кандидат
технiчних наук, доцент полковник Матусяк Е.В.
На засiдання присутнi:
1. Заступник начальника факультету з навчально-методичнот роботи кандидат
педагопчних наук, полковник Степанов С.П.
2. Начальник кафедри тактики прикордоннот служби кандидат педагопчних наук,
доцент полковник Трембовецький 0.Г.
3. Начальник кафедри прикордонного контролю кандидат технiчних наук,
полковник Балицький I.1.
4. Начальник кафедри кшологп кандидат психологiчних наук, доцент полковник
Афанасьев А. О.
5. Начальник кафедри загальновiйськових дисциплiн кандидат психологiчних
наук, полковник Сциборовський О.А.
6. Начальник кафедри особистог безпеки та застосування сили кандидат
педагогiчних наук, доцент полковник Фiгура О.В.
Секретар - старший викладач кафедри тактики прикордоннот служби пiдполковник

Лазоренко О.В.
Порядок денний:

-1.Обговорення ОПП за спецiальнiстю -252 · Безпека державного кордону у зв'язку з
прийняттям постанови КМУ №266 вiд 28.04.2015 р. «Про затвердження перелiку галузей
знань i спешальностей, за якими зшйснюетъся пiдготовка ЗВО»
По питаннях слухали:

начальника кафедри, кандидата педагогiчних наук, полковник Трембовецького О.Г. з
шформашею щодо змiсту ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону
проект освiтньоi' програми за мiсяць до розгляду вчено] ради факультету було надано
представникам академгчнот спiльноти для обговорення та формування пропозицп щодо
удосконалення.
Пропозицй щодо удосконалення ОПП врахованi, зокрема в програмнi результати навчання
внесено ПРН-17 слiдувати стандартам €вропейського кодексу етики правоохоронця та
Нацiональним нормам етики прикордонникiв, принципам дотримання прав людини, вимогам
стандартiв культури прикордоннот служби та прикордонного контрою, принципам свободи
та права; здоровому способу життя.
- Виступили:

заступник начальника факультету з навчально-методичног роботи кандидат педагопчних
наук, полковник Степанов С.П.
професор кафедри тактики прикордоннот служби, кандидат вiйськових наук, доцент
Каштелян С.О.

(
професор кафедри тактики прикордонног служби, кандидат педагогiчних наук, доцент
Березенський 0.1.
Ухвалили:
.·
1. Затвердити змiст ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону.
2. Пiдготувати та подати пропозицй щодо розгляду ОПП за спецiальнiстю 252
Безпека державного кордону на засiдання вченот ради академп.
Голосували:
« За » - одноголосно
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О.В. Лазоренко

