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ПРОТОКОЛ №3
засідання кафедри телекомунікацій та радіотехніки
Національної академії Державної прикордонної служби України
від «S» лютого 2018 року
Головуючий: начальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки - кандидат
технічних наук, доцент, підполковник Чесановський І.І.
Присутні: професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки - доктор технічних
наук, професор, працівник ДПСУ Катеринчук І.С.; доценти кафедри телекомунікацій та
радіотехніки - кандидат технічних наук, молодший лейтенант Бабій Ю.О., кандидат
технічних наук, працівник ДПСУ Карпова Л.В., кандидат технічних наук, працівник ДПСУ
Яшина О.М.; старший викладач кафедри телекомунікацій та радіотехніки - кандидат
технічних наук підполковник Хоптинський РЛ.; викладач кафедри телекомунікацій та
радіотехніки - лейтенант Табенський С.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення рішення Колегії Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 30 - 31 січня 2018 року , про підсумки оперативно-службової діяльності
Державної прикордонної служби України у 2017 році та завдання на 2018 рік. Впровадження
їх в навчальний процес.
2. Обговорення пропозицій в рішення вченої ради Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, щодо організації освітнього
процесу в 2018-2019 навчальному році.
3. Обговорення навчально-методичних матеріалів з дисциплін кафедри, що
викладаються в поточному семестрі на кафедрі.
4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін в ОНП «Безпека державного кордону»
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.
1. По першому питанню слухали:

Виступ начальника кафедри підполковника Чесановського І.І., під час якого він
зауважив, що 30 - 31 січня 2018 року, було проведено розширене засідання колегії
Адміністрації Державної прикордонної служби України за участі Міністра внутрішніх справ
України Авакова А.Б. і заступника Голови Адміністрації Президента України Кондратюка
В.В. з порядком денним «Про підсумки оперативно-службової діяльності Державної
прикордонної служби України у 2017 році та завдання на 2018 рік».
Під час розгляду питання порядку денного колегія відмітила, що в умовах агресії з боку
Російської Федерації та інших загроз і викликів основні завдання, які визначались Державній
прикордонній службі України на 2017 рік, виконано.
Також було зазначено, що упродовж року охорона державного кордону здійснювалась
посилено, органи Держприкордонслужби знаходились у стані бойової готовності «ПОВНА».
З метою забезпечення захисту національних інтересів у сфері охорони державного
кордону й виключній (морській) економічній зоні України та продовження реформ у секторі
безпеки у 2018 році колегія вирішила:
1. Результати оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби у 2017 році
затвердити.
2. Заступникам Голови Державної прикордонної служби України, керівникам
структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, начальникам регіональних

и

управлінь, ректору Національної академії, начальникам органів охорони кордону,
командирам загонів морської охорони та окремих авіаційних ескадрилей, начальникам
навчальних центрів та інших органів Державної прикордонної служби України:
2.1. Забезпечити виконання рішення колегії МВС України від 27.01.2017 «Про стан
правопорядку і громадської безпеки в державі та напрями поліпшення правоохоронної
діяльності з урахуванням концептуальних вимог, визначених у Стратегії розвитку
Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року».
2.2. Забезпечити виконання Основних напрямів діяльності та подальшого розвитку
Державної прикордонної служби України у 2018 році.
Головні зусилля у 2018 році зосередити па:
-підвищенні ефективності системи охорони державного кордону шляхом:
-формування відділів прикордонної служби за адміністративно-територіальним
принципом (у межах одного району) з розподілом функцій прикордонного контролю та
прикордонної служби;
-нарощення щільності охорони державного кордону за рахунок розгортання
додаткових підрозділів, збільшення кількості особового складу для безпосередньої охорони
державного кордону та здійснення прикордонного контролю;
-продовження реалізації Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування
українсько-російського та українсько-молдовського державного кордону, територій,
прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АР Крим;
-адаптації чинних законодавчих актів з питань охорони державного кордону до
сучасних реалій і міжнародних стандартів;
-забезпечення координації взаємодіючих органів в інтересах охорони та захисту
кордону, правопорядку на державному кордоні;
-розширення співробітництва щодо проведення спільних операцій та оперативно
профілактичних заходів;
-реформування мобільних підрозділів та розгортання підрозділів для спеціальних дій
на воді;
-нарощення потенціалу підрозділів бойового резерву;
-приведення сил і засобів Держприкордонслужби до готовносп 1з виконання
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.
завдань щодо відновлення охорони 1 захисту тимчасово неконтрольованих ділянок
державного кордону;
-оновлення та нарощення (за наявності фінансування) корабельна-катерного складу і
парку авіаційної техніки, у тому числі безпілотних авіаційних комплексів;
-забезпечення відділів прикордонної служби сучасними засобами радіозв'язку,
створення (за наявності фінансування) суцільної зони УКХ радіопокриття уздовж лінії
державного кордону та в глиб території України на відстань до р° км;
-розширення пропускної спроможності існуючих каналів передачі даних та
організації додаткових каналів передачі даних до органів (підрозділів) Державної
прикордонної служби України;
-забезпечення надійного функціонування відомчої системи фіксації біометричних
даних осіб, нарощування її програмно-технічної складової;
-удосконалення програмного та апаратного забезпечення системи управління
інформаційної безпеки Держприкордонслужби та впровадження системи моніторингу та
реагування на кіберінциденти;
-створення окремого підрозділу інформаційної та кібербезпеки;
-нормативно-правове врегулювання функціонування міжвідомчої інтегрованої
інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та
вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»), з метою достовірного та
функціонально повного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів
системи;
-забезпечення участі органів і підрозділів Держприкордонслужби у спільних заходах
підготовки сил оборони.
Підвищенні ефективності боротьби із злочинністю і тероризмом шляхом:
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-розширення повноважень щодо отримання функцій досудового слідства за
окремими статтями Кримінального кодексу України;
-ліквідації протиправних схем із притягненням до відповідальності їх організаторів;
-нарощування оперативного співробітництва з правоохоронними органами на
національному та міжнародному рівнях, зокрема у сфері обміну інформацією та проведення
спільних оперативних заходів із протидії злочинності;
-розвитку системи кримінального аналізу шляхом нарощення інформаційноаналітичної складової та врегулювання використання результатів кримінального аналізу як
'.доказів у кримінальному судочинстві.
Відповідно до рішення Колегії Адміністрації Державної прикордонної служби
України окремо було ділено питання щодо розвитку системи зв'язку та інформатизації
в ДПСУ, а саме:
вб Продовжити удосконалення телекомунікаційної та інформаційно-телекомунікаційної
мереж шляхом:
подальшого розгортання та збільшення пропускної спроможності цифрових
каналів до відділів прикордонної служби, пунктів пропуску та новостворених підрозділів
охорони кордону;
оснащення:
органів Держприкордонслужби спеціальними комплексними інформаційнотелекомунікаційними апаратними, у тому числі на броньованій базі;
кораблів та катерів Морської охорони Держприкордонслужби сучасними засобами
зв'язку та обладнанням криптографічного захисту;
органів Держприкордонслужби сучасними короткохвильовими радіозасобами;
модернізації:
центральної станції супутникового зв'язку, оснащення рухомих об'єктів та
новостворених підрозділів засобами супутникового зв'язку;
системи ультракороткохвильового радіозв'язку шляхом заміни аналогового парку
УКХ радіостанцій на сучасні радіозасоби стандартів цифрового УКХ - радіозв'язку (DMR,
TETRA або АРСО-25) та розгортання підсистеми УКХ радіозв'язку з проведенням її
подальшої інтеграції в інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему Державної
прикордонної служби України;
системи відеоконференцзв'язку;
центральної підсистеми системи «Гарт» сучасним серверним обладнанням та
відповідним програмним забезпеченням;
Забезпеченні режиму і захисту інформації шляхом:
-унеможливлення витоку інформації з обмеженим доступом та здійснення контролю
за забезпеченням охорони державної таємниці;
удосконалення заходів з організації і забезпечення охорони державної таємниці в
умовах особливого періоду або правового режиму надзвичайного стану;
посилення роз'яснювальної та профілактичної роботи з персоналом з метою
запобігання порушення режиму секретності.
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Постановили:
Старшому викладачу кафедри підполковнику Хоптинському РЛ. поставити завдання:
- впровадити в навчальний процес інформацію, щодо рішення Колегії Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 30 - 31 січня 2018 року про підсумки
оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у 2017 році та
завдання на 2018 рік в навчальний процес.
- після обговорення на засіданні ПМК внести відповідні зміни до методичної розробки
з Теми в «Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем
Державної прикордонної служби України» Заняття в (Лекція) «Інформаційно
телекомунікаційні системи ДПС України. Сучасний стан і перспективи розвитку» з
дисципліни «Зв'язок та інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів»
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Результати голосування: «ЗА» - одноголосно
2. По другому питанню слухали:
Виступ професора кафедри Катеринчука І.С., під час якого він довів пропозицп, які
пропонуються подати кафедрою телекомунікацій та радіотехніки в рішення вченої ради
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, щодо організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році. А саме:

Визначити терміни практичної підготовки:
з курсантами 1 курсу за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» - стажування
в травні 2018 року протягом 17 днів на посадах начальника відділення зв' язку - начальника
зв' язку відділу прикордонної служби типу «Б»;
з курсантами 2 курсу за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» - стажування
в квітні 2018 року протягом 1 7 днів на посадах офіцера відділення супроводження ІТС
відділу зв'язку, автоматизації та захисту інформації штабу ООДК;
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Розвиток теоретичних основ оптимального виявлення
217-0056 І
розрізнення сигналів в некогерентних радіолокаційних системах
Методологічні основи моніторингу рухомих об'єктів
217-00571
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Розробку магістерських робіт провести за такими темами:
Тематика
магістерських
робіт
для
слухачів,
які
навчаються
за
П (магістерським) рівнем вищої освіти, за державним замовленням денної та заочної форми
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структури

безпілотних

літальних

.

адіотехніки
авіаційних комплексів

1.

Синтез

в

охороні

2.

державного кордон
Інтелектуальні технології охорони державного кордону в особливий період на

З метою забезпечення високої якості магістерських робіт, ефективності керівництва
виконанням робіт пропонуємо про призначення керівниками слухачів П магістерського рівня
як правило викладачів з науковими ступенями кандидата (доктора філософії) або доктора
наук, що відповідають спеціальності. Рекомендувати для одного викладача призначати не
більше одного слухача-здобувача магістерського рівня .

Постановили:

.,

1. Розглянуті пропозиції в рішення вченої ради Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, щодо організації освітнього
процесу в 2018-2019 навчальному році ухвалити.
2. Професору кафедри Катеринчуку І.С. подати прийнятті пропозиції в навчальний
ВlДДШ.

По третьому питанню слухали:
Виступ старшого викладача кафедри, кандидата технічних наук, підполковника
Хоптинського РЛ., в ході якого він зазначив на необхідності розглянути та переопрацювати
методичні матеріали з провідних дисциплін кафедри, що викладаються в поточному семестрі
на кафедрі.
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Постановили:
Затвердити навчально-методичні матеріали з дисциплін, що виносилися на
обговорення.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно.
По четвертому питанні слухали виступ професор кафедри, працівника ДПСУ Катеринчука
І.С. В ході виступу професор Катеринчук І.С. довів, що з метою врахування пропозицій
роботодавців, адюнктів, академічної спільноти та інших зацікавлених сторін пропоную
внести зміни в ОНП «Безпека державного кордону» в частині компетентностей та
практичних результатів навчання, а саме:
1. Виключити з ОНП наступні компетентності та результати навчання:
ЗК-3 - Здатність до вдосконалення (розвитку) інформаційних технологій в
галузі (спеціальності) дослідження;
ЗК-15 - Здатність спрямовувати процеси збору, аналізу та поширення
інформації, управляти науковими проектами, розробляти пропозиції на
фінансування наукових досліджень;
ПК-1 - Здатність реалізовувати математичні моделі процесів охорони
державного кордону в системах автоматизованого проектування;
ПК-1 О - Здатність використання сучасного лабораторного обладнання п
новітніх технологій;
ПРН-34 - Здатність здійснення ефективного пошуку, структурування п
оброблення інформації; працювати-з різними інформаційними ресурсами;
ПРН-35 - Здатність до вдосконалення (розвитку) інформаційних технологій )
галузі (спеціальності) дослідження;
ПРНс-15 - Здатність -і готовність прогнозувати модельну поведінку системі
при зміні умов експериментального дослідження та з плином часу;
ПРНс-35 - Здатність використання сучасного лабораторного обладнання т:
новітніх технологій;
2. Викласти в новій редакції наступні компетентності та результати навчання:
ЗК-1 об'єднати з ЗК-4 в такій редакції «Здатність застосовувати систем:
інформаційних ресурсів та інформаційні технології для діагностування стан:
професійної діяльності та оцінки її ефективності відповідно до потре
дисертаційного дослідження»;
ПРН-33 об'єднати з ПРН-34 у такій редакції «Уміти застосовуват
інформаційні технології, працювати з різними інформаційними ресурсам
відповідно до потреб дисертаційного дослідження.
Постановили:
Затвердити запропоновані зміни. Подати на розгляд Вченої ради факультет
пропозиції щодо внесення запропонованих змін в ОНП «Безпека державного кордону».
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно.

лейтенант

. Табенський

ЗАТВЕРДЖУІО
Начальник кафедри інженерного
забезпечення та технічних засобів
охорони кор~.1-/
полковник ~ Вадим СІВАК
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ПРОТОКОЛ
засідання кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони
кордону інженерно-технічного факультету Національної академії Державної
прикордонної служби У країни імені Богдана Хмельницького
№ _J/_ від t?L лютого 2020 року
Присутні - 7 осіб, з них - 2 доктори наук, 3 - кандидати наук.
ПРИСУТНІ:
ГОЛОВУЮЧИЙ: доктор технічних наук, доцент полковник Вадим СІВАК начальник кафедри;
НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ ПРИСУТНІ:
1. доктор технічних наук, доцент полковник Микола ЛИСИЙ - професор
кафедри;
2. кандидат технічних наук підполковник Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ доцент кафедри;
3. кандидат технічних наук працівник Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ - доцент
кафедри;
4. підполковник Олександр БАЙКОВ - старший викладач кафедри;
5. підполковник Олександр БАЙКОВ - старший викладач кафедри;
6. Секретар: кандидат технічних наук підполковник Михайло ДАРМОРОЗ
доцент кафедри.
Порядок денний:
Обговорення пропозицій в рішення ректора на 2020-21 навчальний рік в
частиш.
По питанню СЛУХАЛИ начальника кафедри інженерного забезпечення
та технічних засобів охорони кордону доктора технічних наук, доцента
полковника Вадима СІВАКА, який доповів про необхідність внесення змін до
змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо
науковою програмою «Безпека державного кордону». Так доцільним би було
вивчення здобувачами вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Безпека
державного кордону» наступних навчальних дисциплін :
- «Перспективи вирішення проблем інженерного забезпечення охорони
державного кордону» - замість дисципліни, що викладається «Системний
аналіз технічних проблем безпеки державного кордону» (що вивчається у
вибірковому блоці);
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- «Теоретико-прикладні проблеми забезпечення оперативно-службової
діяльності Державної прикордонної служби України» - замість дисципліни, що
викладається «Технічні проблеми безпеки державного кордону» (що вивчається
в основному блоці).

По питанню ВИСТУПИВ:
Професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів
охорони кордону охорони кордону доктор техн1чних наук, доцент полковник
Микола лисий, який зазначив, що дисципліни «Перспективи вирішення
, проблем інженерного забезпечення охорони державного кордону», «Теоретико
прикладні проблеми забезпечення оперативно-службової діяльності Державної
прикордонної служби України» безпосередньо спрямовані на підготовку
докторів філософії (за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону») з
поглибленими набуттям знань, умінь, навиків, що достатні для продукування
нових ідей, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а
також проведення наукового досшдження за напрямком інженерного
забезпечення охорони державного кордону та забезпечення оперативнослужбової діяльності.
В результаті голосування представників_ науково-педагогічного складу
кафедри отримано:
ЗА-7 осіб
ПРОТИ - немає
УТРИМАВСЯ - немає

Постановили:
1. Затвердити зміст рекомендацій в рішення ректора на 2020-21
начальний рік в щодо необхідності внесення змін в навчальний план підготовки
здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Безпека державного
кордону» 2020 року набору, а саме введення наступних навчальних дисциплін:
«Перспективи вирішення проблем інженерного забезпечення охорони
державного
кордону»,
«Теоретико-прикладні
проблеми
забезпечення
оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України».
2. Рекомендувати вченій раді факультету інженерно-технічного факультету
внести зміни в навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за
освітньо-науковою програмою «Безпека державного кордону» 2020 року
набору, а саме введення таких навчальних дисциплін: «Перспективи вирішення
проблем інженерного забезпечення охорони державного кордону»; «Теоретико
прикладні проблеми забезпечення оперативно-службової діяльності Державної
прикордонної служби України».
Секретар
Доцент кафедри
к~ндидат технічних наук
ПІДПОЛКОВНИК

~
~

Михайло ДАРМОРОЗ

1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри педагогіки та
.
.
.
сошально-економічния дисципшн
полковник -- Валентина Мірошніченко
« fJ » (}//
2020 р.

Протокол№7
засідання кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Національної академії Державної прикордонної служби України
від «19» лютого 2020 року

Присутні:
1. Д.
2.
З.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 О.

пед. н., доцент, начальник кафедри полковник Валентина
Мірошніченко
Д. пед. н., професор, професор кафедри, працівник Олександр Торічний
Д. філос. н., доцент, професор кафедри, працівник Світлана Ганаба
К. філос. н., доцент, доцент кафедри, працівник Ольга Гончаренко
К. пед. н, доцент, доцент кафедри, працівник Світлана Шумовецька
К. пед. н., доцент, доцент кафедри, працівник Клавдія Тушко
К. пед. н., доцент, доцент кафедри, працівник Валерій Дияк
К. пед. н, старший викладач кафедри, працівник Наталія Макогончук
К. пед. н., старший викладач кафедри, працівник Сергій Совва
Завідувач лабораторії кафедри, працівник Наталія Пупена

Головуючий - начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних
дисциплін, д. пед. н., доцент, полковник Валентина МІРОІ.ШllЧЕНКО.
Секретар - доцент, к. пед. н., доцент кафедри, працівник Вадим ДИЯК.

Порядок денний:
,,

1. «Про зміни до Освітньо-наукової програми зі спеціальності 252
Безпека державного кордону» (доповідач начальник кафедри,
полковник Мірошніченко В.І.)

2. «Про підсумки складання заліків та екзаменів зимовоі сесц та
заходи з удосконалення навчально-методичної роботи ІШС
кафедри» (доповідач начальник кафедри, полковник Мірошніченко
В.І.).
(Доповідач начальник кафедри, полковник Мірошніченко В.І.)
З. «Підсумки роботи кафедри за лютий місяць 2020 року»
(доповідач - начальник кафедри полковник Мірошніченко В.І.)
Щадо першого питання порядку денного:
1. СЛУХАЛИ: доповідь начальника кафедри Мірошніченко В.І.

«Про зміни до Освітньо-наукової програми зі спеціальності 252 Безпека
державного кордону».
Доповідач вказала на необхідність внесення змін в робочі програми
навчальних дисциплін відповідно до Освітньо-наукової програми зі
спеціальності 252 Безпека державного кордону, зокрема щодо визначених
загальних компетентностей та програмних результатів навчання. Зокрема,
уточнити професійні й загальні компетентності у робочих програмах
«Філософія та методологія науки», «Культура наукового мовлення»,
«Методика викладання у вищій школі».
2. УХВАЛИЛИ:

1. Опрацювати навчальний матеріал з зазначених дисциплін та внести
зміни до робочих навчальних програм у розділ «Заплановані
результати навчання».
Відповідальні: викладачі, які викладають зазначені навчальні дисципліни:·
С.О. Ганаба «Філософія та методологія науки», С.П. Шумовецька «Культура
наукового мовлення», В.І. Мірошніченко «Методика викладання у вищій
ШКОЛІ».

Голосували: «за» - одноголосно.
Проти: немає.
Утримались: немає.

Щодо другого питання порядку денного:
,,

«Про
підсумки складання заліків та екзаменів зимової сесії та заходи з
удосконалення навчально-методичної роботи ІШС кафедри».
Були підведені підсумки складання заліків та екзаменів курсантами та
студентами усіх спеціальностей.
1.СЛУХАЛИ: доповідь начальника кафедри Мірошніченко В.І..

Доповідач відмітив, що з урахуванням усіх аспектів навчальної,
методичної, наукової та виховної роботи на кафедрі у осінньо-весняному
семестрі, необхідно забезпечити подальше вдосконалення навчально
методичної роботи з урахуванням специфіки реформування системи освіту,
упровадження інноваційних педагогічних технологій, форм та методів
проведення навчальних занять та необхідності тісно пов'язувати навчально
методичну
роботу
з
підвищенням
рівня
підготовки
офіцерів
прикордонників.
2. УХВАЛИЛИ:

1. Підвищити рівень:
володіння теоретичними знаннями та практичними навичками
слухачів і курсантів усіх категорій щодо самостійного наукового аналізу;
визначення понять і категорій;
умІння застосовувати теоретичнІ знання для практичного
вирішення
поставлених завдань.
Відповідальні: НК, голови ПМК.
2.
Спільно з командуванням факультетів у курсантських
колективах
за
спеціальностями "Автомобільний транспорт", "Правоохоронна діяльність" ,
"Безпека Державного кордону" підвищити рівень мотивації навчання
шляхом заохочення за відмінні і добрі знання.
Відповідальні: НК, голови ПМК.
З. На засіданнях кафедри та ПМК:
- систематично розглядати питання, пов'язані з удосконаленням
методики викладання навчальних дисципшн;
- під час підбиття підсумків екзаменаційних сесій робити аналіз з
метою
пошуку шляхів оптимізації навчального процесу;
- здійснювати заслуховування викладачів на предмет виконання ними
індивідуальних планів роботи, опрацювання підручників, навчальних
посібників, методичних матеріалів з дисциплін кафедри;
- систематично аналізувати методичну, наукову, виховну роботу на
кафедрі, визначати шляхи усунення існуючих недоліків.
Відповідальні: НК, професори кафедри, голови ПМК. (протягом семестру)
4. Для вирішення поставлених завдань Адміністрацією ДПСУ та
ректором академії щодо підготовки офіцерських кадрів викладачам
кафедри спрямувати свої зусилля на:
- підвищення рівня професійної компетентності та педагогічної

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри педагогіки та
~чних дисциплін
полков
Валентина МІРОШНІЧЕНКО
"с#"
~
2018 р.

Протокол№ 8
засідання кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Національної академії Державної прикордонної служби України
від "27" лютого 2018 року
Присутні:
1. Д.
2.
З.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1 О.
11.

пед. н., доцент, начальник кафедри полковник Валентина
Мірошніченко
Д. пед. н., професор, професор кафедри, працівник Олександр Торічний
Д. філос. н., доцент, професор кафедри, працівник Світлана Ганаба
К. філос. н., доцент, доцент кафедри, працівник Ольга Гончаренко
К. пед. н, доцент, доцент кафедри, працівник Світлана Шумовецька
К. пед. н., доцент, доцент кафедри, працівник Клавдія Тушко
К. пед. н., доцент, доцент кафедри, працівник Валерій Дияк
К. психол. н., доцент, старший викладач кафедри, працівник Галина
Топольницька
К. пед. н, старший викладач кафедри, працівник Наталія Макогончук
К. пед. н., старший викладач кафедри, працівник Сергій Совва
Завідувач лабораторії кафедри, працівник Наталія Пупена

Головуючий - Начальник кафедри психології, педагогіки та соціальноекономічних
дисциплін,
д. пед. н.,
доцент,
полковник
Валентина
МІРОШІПЧЕНКО.
Секретар - доцент, к. пед. н., доцент кафедри, працівник Вадим ДИЯК.

Порядок денний:
1.«Про зміни до Освітньо-наукової програми зі спеціальності 252 Безпека
державного
кордону»
(доповідач
начальник
кафедри,
полковник
Мірошніченко В.І.)

~

майстерності викладацького складу кафедри шляхом застосування
інноваційних педагогічних технологій;
- яюсне
вдосконалення
навчально-методичних
докуменпв
з
урахуванням
практичної спрямованості теоретичного матеріалу;
Відповідальні: НК, голови ПМК,

нпс кафедри. (до 1.06. 2020)

Голосували: «за» - одноголосно.
Проти: немає.
Утримались: немає.
Щодо третього питання порядку денного:

І.СЛУХАЛИ: начальника кафедри полковника Мірошніченко В.І про
«Підсумки роботи кафедри за лютий місяць 2020 року».
Доповідач відмітиЛА, що за звітний період на кафедрі надзвичайних
подій не трапилось, морально-психологічни~ стан персоналу задовільний.
Основними завданнями методичної роботи на кафедрі
педагогіки та
соціально-економічних дисциплін факультету протягом звітного періоду було
підвищення педагогічної майстерності керівного та науково-педагогічного
складу кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету і
удосконалення організації та забезпечення освітнього процесу.
Здійснено:
-

на кафедрі педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету:
З контролів занять;
• 2 засідань предметно-методичних комісій на кафедрі;
• 1 засідання кафедри;
• 2 показових заняття;

• 2 інструкторсько-методичне заняття
а саме:
- начальник кафедри - 2;
- професор кафедри - 1.
В результаті проведених контролів навчальних занять викладачам були
запропоновані наступні рекомендації:
- звернути увагу на професійне спрямування змісту занять;
- більш інтенсивно використовувати інтерактивні методи навчання для
активізації пізнавальної діяльності при відпрацюванні навчальних питань;
- звернути увагу на дозування часу під час розкриття усіх видів занять.
Забезпечено:
- відвідування показових занять в НАДПСУ;

- удосконалення методичних матеріалів для проведення занять з
дисципліни філософського циклу.
Здійснено:

- проведено засідання кафедри: Про шдсумки складання зашків та
екзаменів зимової сесії та заходи з удосконалення навчально-методичної
роботи нпє кафедри» 19.02. 2020 р. 15.00-16.00, кл. 410. Проводить
полковник Мірошніченко В.І.;
- проведено засідання предметно-методичних комісій:
- ПМК № 1: «Значення міждисциплінарних та міжпредметних зв'язків
у навчальному процесі, як умова оптимізації навчального процесу» » 21.02.
20 р., 16.00 кл. 410. Керівник заняття Дияк В.В.;
- ПМК № 2: «Удосконалення методики підготовки та проведення
основних видів аудиторних занять з дисциплін ПМК» 21.02. 20 р., 16.00 кл.
412. Керівник заняття Тушко К.Ю.
- здійснено взаємневідвідування занять: «СЕЕР» старшим
викладачем кафедри Макогончук Н.В. професора кафедри Ганабу С.О. Тема
4. Естетична багатогранність світу та різноманітність мистецтва. Заняття 2.
Мистецтво як специфічна форма відображення віту. Семінарське заняття.
19.02.2020 р. 10.35-11.55, кл 410. Керівник заняття профсор Ганаба С.О.
- проведено інструкторсько-методичні заняття: - «УМПС» Тема 2.
Точність фахового мовлення. Заняття 3. Трудності слововживання. Групове
заняття. 07.02. 2020 р. 15.10, кл 410. Керівник заняття старший викладач
Шумовецька С.П.
- «СТР» Тема 5. Іслам як світова реліпя, Заняття 1. Виникнення та
догмати ісламу. Групове заняття. 17.02.2020 р. 15.10-16.00, кл 410. Керівник
заняття доцент Дияк В.В.
- здійснено контроль занять на кафедрі: «СПСС» Тема 4. Основні інститути
політичної системи суспільства. Заняття 1. Державна влада. Групове заняття.
10.02. 12020 р. 9.00-10.20, 336 НГ, кл. 502. Проводить заняття Совва С.М.
Контролює заняття полковник Мірошніченко В.І.;
- «ФІЛОСОФІЯ» Тема 4. Зміст і форма філософського вчення про
розвиток. Заняття 2. Принципи та категорії діалектики. Групове заняття.
12.02.2020 р. 9.00-10.20, кл Проводить заняття Гончаренко О.А. Контролює
заняття професор Торічний О.В.;
- «ЕП» Тема 2. Характерні ознаки підприємств. Заняття 2. Зовнішнє
середовище господарювання підприємств. Семінарське заняття. 14.02.2020 р.
9.00-10.20, кл 410. Проводить заняття Тушко К.Ю. Контролює заняття
полковник Мірошніченко В.І.;

- перевірку стану методичного керівництва самостійною роботою
.
.

слухачів та курсантів;
- здійснено перевірку наявності та якості розробки навчально
методичних матеріалів та документів на кафедрі відповідно до плану роботи;
- здійснено контроль стану методичної роботи на кафедрі факультету.
Завдання на наступний місяць:

- провести засідання кафедри: «Про результати контролю занять і
завдання з удосконалення методики викладання соціально-економічних
дисциплін» 17.03. 2020 р. 15.00-16.00, кл. 410. Проводить полковник
Мірошніченко В.І.;
- провести засідання предметно-методичних комісій:
- ПМК № 1: «Методика підготовки та проведення індивідуальних
занять та її значення в умовах Болонського процесу» 19.03.2020 р., 16.00 кл.
410. Керівник заняття Дияк В.В.;
-ПМК № 2: «Застосування інноваційних педагогічних технологій
навчання та можливості їх запровадження у викладацькій діяльності членів
ПМК» 19.03.2020 р., 16.00 кл. 410. Керівник заняття Тушко К.Ю.
- провести показове заняття для НПС кафедри: - «МВВШ» Тема 5.
Професійно-педагогічна майстерність офіцера. Заняття 1. Педагогічні аспекті
професійної діяльності офіцера. Групове заняття. 10.03. 2020 р. 10.35-11.55,
адю. каб. Проводить заняття полковник Мірошніченко В.І.
- «УМПС» Тема 11. Риторика у сучасному світі. Заняття 1. Риторичні
типи і діалог у сучасному світі. Групове заняття. 23.03.2020 р. 12.10-13.30,
512 НГ, кл. 512 НГ, кл.410. Проводить заняття ст. викладач Макогончук
Н.В.;
- «СПСС» Тема 6. Міжнародні відносини в політичній системі світу.
Заняття 1. Світова політична як система міжнародних відносин. Групове
заняття. 24.03. 2020 р. 12.10-13.30, 336 НГ, кл.502. Проводить заняття ст.
викладач Совва С.М.
- здійснити контроль занять на кафедрі: - «ФІЛОСОФІЯ» Тема 4.
Заняття 2. Групове заняття. 04.03.2020 р. 10.35-11.55, 521 НГ, кл. 410.
Проводить заняття професор Ганаба С.О. Контролює заняття професор
Торічний О.В.;
- «УМПС» Тема 10. Риторична особистості. Заняття 1. Мовленньова
подія. Групове заняття. Проводить заняття Шумовецька С.П. 25.03. 2020 р.
12.10-13.30, 422 НГ, кл. 423. Проводить заняття Шумовецька С.П.
Контролює заняття професор Торічний О.В.;
- здійснити взаємне відвідування занять: «ЕП» Старшим
викладачем кафедри Шумовецькою С.П. доцента кафедри Тушко К.Ю. Тема

6. Інноваційна діяльність. Заняття 1. Інновації підприємства. Лекційне
заняття. 20.03.2020 р., 10.35-11.55, 541 НГ, кл. 410 Керівник заняття доцент
кафедри Тушко К.Ю.
- провести шструкторсько-методичне заняття: -

«МВВШ» Тема 5.

Професійно-педагогічна майстерність офіцера. Заняття 1. Педагогічні аспекті
професійної діяльності офіцера. Групове заняття. 05.04. 2020 р. 16.00-17.00
адю. каб. Проводить заняття полковник Мірошніченко В.І.
- «УМПС» Тема 11. Риторика у сучасному світі. Заняття 1. Риторичні
типи і діалог у сучасному світі. Групове заняття. 20.03. 15.00-16.00, 2020 р.
Проводить заняття ст. викладач Макогончук Н.В.;
- «СПСС» Тема 6. Міжнародні відносини в політичній системі світу.

Заняття 1. Світова політична як система міжнародних відносин. Групове
заняття. 23.03. 2020 р., 15.00-16.00 кл.410. Проводить заняття ст. викладач
СовваС.М.
2. ВИРІШИЛИ: 1) Вважати роботу кафедри за лютий місяць задовільною.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Секретар:
доцент кафедри
.
.
.
.
педагопки та соц1ально-економ1чних диоциплін
кандидат педагопчних наук, доцент
І

v

ВадимДИЯК

І
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри педагогіки та
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.
.
соц1ально-економ1чних дисципшн
полковник ~Іrалентина Мірошніченко
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Протокол№8
засідання кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Національної академії Державної прикордонної служби України
від "27" лютого 2018 року
Присутні:
1. Д.
2.
З.
4.
5.
6.
7.

пед. н., доцент,
Мірошніченко

начальник

кафедри

полковник

Валентина

Д. пед. н., професор, профессор кафедри, працівник Олександр Торічний
Д. філос. н., доцент, профессор кафедри, працівник Світлана Ганаба
К. філос. н., доцент, доцент кафедри, працівник Ольга Гончаренко
К. пед. н, доцент, доцент кафедри, працівник Світлана Шумовецька
К. пед. н., доцент, доцент кафедри, працівник Клавдія Тушко
К. пед. н., доцент, доцент кафедри, працівник Валерій Дияк

8. К. психол. н., доцент, старший викладач кафедри, працівник Галина
Топольницька
9. К. пед. н, старший викладач кафедри, працівник Наталія Макогончук
1 О. К. пед. н., старший викладач кафедри, працівник Сергій Совва
11. Завідувач лабораторії кафедри, працівник Наталія Пупена

Головуючий - Начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних
дисциплін, д. пед. н., доцент, полковник Валентина Мірошніченко.

дияк.Секретар

- доцент, к. пед. н., доцент кафедри, працівник Вадим

---

Порядок денний:

1.«Про зміни до Освітньо-наукової програми зі спеціальності 252 Безпека
державного кордону» (доповідач начальник кафедри, полковник
Мірошніченко В.І.)
2 .. "Про підсумки складання заліків та екзаменів зимової сесії та заходи з
-удосконалення навчально-методичної роботи ІШС кафедри" (доповідач
начальник кафедри, полковник Мірошніченко В.І.)
Щодо першого питання порядку денного:
1. СЛУХАЛИ: доповідь начальника кафедри Мірошніченко В.І. «Про
зміни до Освітньо-наукової програми зі спеціальності 252 Безпека
державного кордону»._
Доповідач вказала на необхідність внесення змін в робочі програми
навчальних дисциплін відповідно до Освітньо-наукової програми зі
спеціальності 252 Безпека державного кордону, зокрема щодо визначених
загальних компетентностей та програмних результатів навчання та внести
уточнення до організації навчального процесу щодо розподілу кількості
аудиторних годин та годин на самостійну роботу.

-

2. УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни в робочі програми навчальних дисциплін
відповідно до Освітньо-наукової програми зі спеціальності 252 Безпека
державного кордону, зокрема щодо визначених загальних компетентностей
та програмних результатів навчання у робочих навчальних програмах з
«Філософії та методології науки», «Методики викладання у вищій школі»,
«Культурі наукового мовлення», збільшити на 4 години самостійну · та
індивідуальну роботу у навчальній дисципліні « Філософія та методологія
науки» за рахунок відведення на аудиторні 50% від загальної кількості
годин.
Відповідальні: викладачі відповідних навчальних дисциплін: С.О.
Ганаба «Філософія та методологія науки», С. П. Шумовецька «Культура
наукового мовлення», В.І. Мірошніченко «Методики викладання у вищій
ШКОЛІ».

2. Внести зміни до робочих програм навчальних дисциплін.

Відповідальні: викладачі відповідних навчальних дисциплін.

Щодо другого питання порядку денного:

~

!.СЛУХАЛИ:

Доповідь начальника кафедри Мірошніченко В.І.. "Про шдсумки складання
зашків та екзаменів зимової сесії та заходи з удосконалення навчально
методичної роботи І-ПТС кафедри".
Були підведені підсумки складання заліків та екзаменів курсантами та
студентами усіх спеціальностей.
Доповідач відмітив, що з урахуванням усіх аспектів навчальної,
методичної, наукової та виховної роботи на кафедрі у осінньо-весняному
семестрі, необхідно забезпечити подальше вдосконалення навчально
методичної роботи з урахуванням специфіки реформування системи освіту,
упровадження інноваційних педагогічних технологій, форм та методів
проведення навчальних занять та необхідності тісно пов'язувати навчально
методичну роботу з підвищенням рівня підготовки офіцерів
прикордонників.
2. УХВАЛИЛИ:
1. Підвищити рівень:
володіння теоретичними знаннями та практичними навичками
слухачів і курсантів усіх категорій щодо самостійного наукового аналізу;
визначення понять і категорій;
умІння застосовувати теоретичнІ знання для практичного
вирІшення
поставлених завдань.
Відповідальні: НК, голови ПМК.
2.
Спільно з командуванням факультетів у курсантських
колективах
за
спеціальностями "Автомобільний транспорт", "Правоохоронна діяльність" ,
"Безпека Державного кордону" підвищити рівень мотивації навчання
шляхом заохочення за відмінні і добрі знання.
Відповідальні: НК, голови ПМК.
З. На засіданнях кафедри та ПМК:
- систематично розглядати питання, пов'язані з удосконаленням
методики викладання навчальних дисциплін;
- під час підбиття підсумків екзаменаційних сесій робити аналіз з
метою
пошуку шляхів оптимізації навчального процесу;
- здійснювати заслуховування викладачів на предмет виконання ними
індивідуальних планів роботи, опрацювання підручників, навчальних
посібників, методичних матеріалів з дисциплін кафедри;

- систематично анашзувати методичну, наукову, виховну роботу на
кафедрі, визначати шляхи усунення існуючих недоліків.
Відповідальні: НК, професори кафедри, голови ПМК.
4. Для вирішення поставлених завдань Адміністрацією ДПСУ та
ректором академії щодо підготовки офіцерських кадрів викладачам
кафедри спрямувати свої зусилля на:
- підвищення рівня професійної компетентності та педагогічної
майстерності викладацького складу кафедри шляхом застосування
інноваційних педагогічних технологій;
з
документів
навчально-методичних
вдосконалення
- яюсне
урахуванням
практичної спрямованості теоретичного матеріалу;
Відповідальні: НК, голови ПМК, ІШС кафедри.
Секретар:
доцент кафедри педагогіки та
.
.
.
сошально-економічних дисципшн

-

кандидат педагогічних наук, доцеm:r-в.в. Дияк

2 .. "Про підсумки складання заліків та екзаменів зимової сесії та заходи з
удосконалення навчально-методичної роботи НПС кафедри" (доповідач
начальник кафедри, полковник МіроІШІіченко В.І.)

Щодо першого питання порядку денного:
1. СЛУХАЛИ: доповідь начальника кафедри Мірошніченко В.І. «Про
зміни

до

Освітньо-наукової

програми

зі

спеціальності

252

Безпека

державного кордону».
Доповідач вказала на необхідність внесення змін в робочі програми

навчальних дисциплін відповідно до Освітньо-наукової програми зі
спеціальності 252 Безпека державного кордону, зокрема щодо визначених
загальних компетентностей та програмних результатів навчання та внести

уточнення до організації навчального процесу щодо розподілу кількості
аудиторних годин та годин на самостійну роботу.

2. УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати вченій µщі. факультету іноземних мов і гуманітарних

дисциплін внести зміни в робочі програми навчальних дисциплін відповідно
до Освітньо-наукової програми· зі спеціальності 252 Безпека державного
кордону, зокрема щодо визначених загальних компетентностей та
програмних результатів навчання у робочих навчальних програмах з
«Філософії та методології науки», «Методики викладання у вищій школі»,
«Культурі наукового мовлення», збільшити на 4 години самостійну та
індивідуальну роботу у навчальній дисципліні « Філософія та методологія
науки» за рахунок відведення на аудиторні 50% від загальної кількості
годин.

Відповідальні: викладачі відповідних навчальних дисциплін: С.О.

Ганаба «Філософія та методологія науки», С. П. Шумовецька «Культура

наукового мовлення», В.І. Мірошніченко «Методики викладання у вищій
шкош».
2. Внести зміни до робочих програм навчальних дисциплін.
Відповідальні: викладачі відповідних навчальних дисциплін.

Щодо другого питання порядку денного:
І.СЛУХАЛИ:
доповідь завідувача кафедри Мірошніченко В.І.. "Про підсумки складання
заліків та екзаменів зимової сесії та заходи з удосконалення навчальнометодичної роботи І-ШС кафедри".
Були підведені підсумки складання заліків та екзаменів курсантами та

студентами усіх спеціальностей.
Доповідач відмітив, що з урахуванням усіх аспектів навчальної,
методичної, наукової та виховної роботи на кафедрі у осінньо-весняному
семестрі, необхідно забезпечити подальше вдосконалення навчально
методичної роботи з урахуванням специфіки реформування системи освіту,
упровадження інноваційних педагогічних технологій, форм та методів
проведення навчальних занять та необхідності тісно пов'язувати навчально
методичну
роботу
з
підвищенням
рівня
підготовки
офіцерівприкордонників.

2.УХВАЛИЛИ:
1. Підвищити рівень:
володіння теоретичними знаннями та практичними навичками
слухачів і курсантів усіх категорій щодо самостійного наукового аналізу;
визначення понять і категорій;
.
.
ум1ння застосовувати теоретичн1 знання для практичного
вирішення
поставлених завдань.
Відповідальні: НК, голови ПМК.
2.
Спільно з командуванням факультетів у курсантських
за
колективах
спеціальностями "Автомобільний транспорт", "Правоохоронна діяльність" ,
"Безпека Державного кордону" підвищити рівень мотивації навчання
шляхом заохочення за відмінні і добрі знання.
Відповідальні: НК, голови ПМК.
З. На засіданнях кафедри та ПМК:
- систематично розглядати питання, пов'язані з удосконаленням
методики викладання навчальних дисципшн;
- під час підбиття підсумків екзаменаційних сесій робити аналіз з
метою
пошуку шляхів оптимізації навчального процесу;
- здійснювати заслуховування викладачів на предмет виконання ними
індивідуальних планів роботи, опрацювання підручників, навчальних
посібників, методичних матеріалів з дисциплін кафедри;
- систематично аналізувати методичну, наукову, виховну роботу на
кафедрі, визначати шляхи усунення існуючих недоліків.
Відповідальні: НК, професори кафедри, голови ПМК.
4. Для вирішення поставлених завдань Адміністрацією ДПСУ та
ректором академії щодо підготовки офіцерських кадрів викладачам
кафедри спрямувати свої зусилля на:

____.

- шдвищення рівня професійної компетентності та педагогічної
майстерності викладацького складу кафедри шляхом застосування
інноваційних педагогічних технологій;
навчально-методичних
документів з
вдосконалення
- яюсне
урахуванням
практичної спрямованості теоретичного матеріалу;
Відповідальні: НК, голови ПМК, І-ШС кафедри.

Секретар
доцент кафедри педагогіки та
.
.
.
сошально-економічних дисципшн
кандидат педагопчних наук, доцент

В.В. Дияк

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
безпеки
полковни

и прикордонної

" °'" ~ \
--

Олег Ставицький
2О1В р .

І

ПРОТОКОЛ №
13
засідання кафедри прикордонної безпеки
від 09 лютого 2018 року

БУЛИ ПРИСУТНІ - В чол.:
1. д.пед.н., доцент п-к Ставицький О.М.;
2. к.пед.н., доцент п-к Дем' янюк Ю.А.;
З. к.пед.н. професор працівник ДПСУ Балашов В.О.;
4. к.в.н., доцент працівник ДПСУ Мисик А.Б.;
5. к.в.н., доцент п-к Березенський О.І.;
6. к.пед.н., п/п-к Березюк В.П.;
7. к.пед.н., працівник ДПСУ Криворучко І.Я.;
8. м-р Левчук Н.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд пропозицій щодо внесення змін в освітньо-наукову
програму підготовки ад'юнктів Національної академії в частині
формулювання
програмних
компетентностей
та
програмних
результатів навчання.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
який,
Ю.А. І
Дем'янюка
полковника
кафедри
професора
програмних
формулювання
змін
у
проект
представляючи
компетентностей та програмних результатів навчання до освітньо
наукової програми підготовки ад'юнктів Національної академії у
2018 році,
навів повний перелік пропонуємих змін на основі
пропозицій
від
управління
професійної
підготовки
АДПСУ,
ад'юнктів набору 2017 року та академічної спільноти.
Проект змін у формулювання програмних компетентностей та
програмних результатів навчання до освітньо-наукової програми
підготовки ад'юнктів Національної академії:
програмна
компетентність
І програмний
результат
навчання

пк-з

існуючий варіант

зміни

виявляти
Здатність
та
задачі
наукові
основні
проблеми,
ЇХ
шляхи
та
напрями
питань
з
вирішення
правового забезпечення,

Здатність
ідентифіковувати
науково-прикладні,
оперативно-службові
безпеки
проблеми
кордону,
державного

у

військовій

і

формулювати завдання та

~

ЇХ
щодо
сферах напрями
технічній
державного вирішення
охорони
розпізнавати
кордону,
характерні ознаки;
ЇХ
актуальні
формулювати
та
завдання
наукові
проблеми
оцінки
до
Здатність
ПРНс-12
наукових
ефективності
ЩО
досліджень,
науково- прибрати
стосуються
l
задач
технічних
безпеки
проблем
державного кордону
генерувати
Здатність
ПРНс-21
перспектив
щодо
ідеї
військової прибрати
розвитку
охорони
складової
державного кордону
Решту програмних компетентностей та програмних результатів
навчання за належністю залишити без змін.

ПОСТАНОВИЛИ:
рекомендувати вченій раді факультету підготовки керівних
змін · у
формулювання
програмних
проект
кадрів
розглянути
компетентностей та програмних результатів навчання до освітньо
наукової програми підготовки ад'юнктів Національної академії у
2018 році, наданих кафедрою прикордонної безпеки на предмет
направлення їх гаранту освітньо-наукової програми для подальшого
обговорення та реалізації.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

Секретар
майор

Ін# кафедри
1
Н. П. Левчук

f

/

-

Протокол
Спільного засідання кафедр транспортних засобів та спеціальної техніки,
інженерного забезпечення охорони державного кордону інженерно-технічного
факультету Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
№ _16/2_ від 20.05.2020 року
Присутні - 7 осіб, з них - 2 доктори наук, З - кандидати наук.
'ПРИСУТШ:
ГОЛОВУЮЧИЙ: доктор технічних наук, доцент полковник Сергій
ОСТАШЕВСЬКИЙ - начальник кафедри;
НА ЗАСІДАІ-ПП КАФЕДРИ ПРИСУТШ:
1. доктор технічних наук, доцент полковник Микола ЛИСИЙ - професор
кафедри;
2. кандидат технічних наук підполковник Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ доцент кафедри;
З. кандидат технічних наук працівник Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ - доцент
кафедри;
4. кандидат технічних наук Андрій БАШИНСЬКИЙ- доцент кафедри;
5. кандидат технічних наук Анатолій МАШТАЛЕР - доцент кафедри;
6. Секретар: кандидат технічних наук підполковник Михайло ДАРМОРОЗ доцент кафедри.

.

Порядок денний:
Обговорення змісту РПНД підготовки адюнктів на 2020-21 навчальний

.

рік в частиш.

По питанню СЛУХАЛИ начальника кафедри інженерного забезпечення
та технічних засобів охорони кордону доктора технічних наук, доцента
полковника Вадима СІВАКА, який доповів зміст РПНД навчальних дисциплін:
перспективи вирішення проблем забезпечення ОСД ДПСУ;
перспективи вирішення проблем інженерного забезпечення охорони
державного кордону;
оперативно-службової
забезпечення
теоретико-прикладн1
проблеми
діяльності ДПСУ.
По питанню ВИСТУПИВ:
Професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони
кордону охорони кордону доктор технічних наук, доцент полковник Микола
ЛИСИЙ, який зазначив, що дисципліни «Перспективи вирішення проблем
інженерного забезпечення охорони державного кордону» враховую актуальну
проблематику щодо забезпечення підрозділів новими ТЗОК, а саме як
здійснюється оцінка засобів, як здійснюються випробування, як складаються
методики, програми випробувань. Також розглянуто комплекс питань щодо

2

класифікації таких засобів, їх характеристик. Крім цього дисципліна теоретико
прикладні
проблеми
забезпечення
оперативно-службової
діяльності ДПСУ доповнена питанням порядку оформлення патентів на
винаходи, що є важливим елементом особливо технічного спрямування робіт.
В результаті голосування представників науково-педагогічного складу
кафедри отримано:
ЗА-7 осіб
ПРОТИ - немає
УТРИМАВСЯ - немає
Постановили:

1. Затвердити зміст РІП-ІД дисциплін перспективи вирішення проблем
забезпечення ОСД ДПСУ;
перспективи вирішення проблем інженерного забезпечення охорони
державного кордону;
теоретико-прикладні
проблеми
забезпечення
оперативно-службової
діяльності ДПСУ,
на 2020-21 начальний рік підготовки здобувачів вищої освіти за освітньонауковою програмою «Безпека державного кордону» 2020 року набору.
2. Приступити до розробки НММ за даними дисциплінами

-

Начальник кафедри
доктор технічних наук, доцент

полковник

Вадим СІВАК

Секретар
Доцент кафедри
кандидат технічних наук
ПІДПОЛКОВНИК

Михайло ДАРМОРОЗ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
імені Богдана Хмельницького
ПРОТОКОЛ № 13
засідання вченої ради факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін
від « 12» пютого 2020 року
На засіданні присутні 19 членів ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Обговорення пропозицій щодо внесення змін в освітню наукову
програму «Безпека державного кордону»
СЛУХАЛИ: інформацію виконувача обов' язків начальника кафедри
англійської мови підполковника Лемешко О. В., начальника кафедри
педагогіки та соціально-економічних дисциплін полковника Мірошніченко
В. І. про внесення змін в освітню наукову програму «Безпека державного
кордону».
ВИСТУПИЛИ: Заступник начальника факультету з навчально
методичної роботи полковник Войцехівський О. Л., який відмітив
актуальність змін внесених науково-педагогічним складом кафедр та
запропонував підтримати клопотання перед Вченою радою Національної
академії.
Начальник факультету полковник Почекалін І. М. запропонував
клопотати перед Вченою радою Національної академії про внесення змін в
освітню наукову програму «Безпека державного кордону».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
ВИРІІllИЛИ: клопотати перед Вченою радою Національної академії
щодо внесення змін в освітню наукову програму «Безпека державного
кордону»
Голова вченої ради
полковник

І. М. Почекалін

Секретар вченої ради
працівник

І. В. Міщинська
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ПРОТОКОЛ N~ 7

І

'засідання вченої ради факультету іноземних мов і гуманітарних дисuиплін
він « 15» лютого :?.О 18 року
1

На засідапн: присутні 18 членів ради.
,,

поrялок

11

Обговорення

пропозиши

щодо

ЛЕІ

1ний:

внссєиия

1М1Н

В

ОСВІТНЮ

наукову

програму «Безпека державного кордону»

СЛУХАЛИ:

інформацію начальника кафедри англійської мови
полковника Яремчука l. А., пачвиьника кафелри пецагогіки та єоиіально
економічних дисuиплін полковника Мірошнічснко В. І. про внесення змін в
освітню наукову програму «Безпека державного кордону».

ВИСТУПИЛИ:

Заступ11ик начальника факультету 1 навчально
методичної роботи полковник Г3о'йасхівський О. Л., який ві пм ітив плідну
роботу н2уково-псдагогіч1101·0 склалу кафслр та запропонував підтримати
кпопотання перед Вченою радою Наиіоиальної акалемії.
Начальник факультету полковник Почекалін І. М. запропонував
клопотати перед Вченою раною І Іаиіональіюї академії про внесення змін в
освітню наукову програму «Бсзпєка лсржанного кордону».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗЛ» -

ОЛНОГОЛОСІ\О.

ВИРІІІJИЛИ: клопотати перел Вченою радою Наніональної академп

щодо , внесення змін в освітню наукову програму «Безпека державного
кордону»
Голова вченої ради
полкоrник
Секретар вченої рали
працівник

І

І

ІІ

І t

І

І. М. Почекалін

І. В. Мішинська

ЗАТВЕРД)КУІО

полковник" /~ман РАЧОК
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A. ЮfeJ"Z---0 ·-- 2 02 О р.

ПРОТОКОЛ №8
засідання кафедри телекомунікацій та радіотехніки
Національної академії Державної прикордонної служби України
від «20» лютого 2020 року
Головуючий: начальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки доктор технічних наук, доцент, полковник Роман РАЧОК.
Присутні: професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки
доктор технічних наук, працівник ДПСУ Іван КАТЕРИНЧУК; доцент
кафедри телекомунікацій та радіотехніки - кандидат технічних наук,
підполковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ; доцент кафедри телеко.му1-1ікацій та
радіотехніки
кандидат
технічних
наук
підполковник
Руслан
ХОПТИНСЬКИЙ; старший викладач кафедри телекомунікацій та
радіотехніки
- старший лейтенант Сергій ТАБЕНСЬКИЙ; канлилат
технічних наук, доцентр, працівник· ДПСУ Леся КАРПОВА, кандидат
технічних наук, працівник ДПСУ Оксана ЯІ11ИНА; старший викладач
кафедри телекомунікацій та радіотехніки
- працівник ДПСУ Анна

плащик.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан навчально-матеріальної бази кафедри та завдання по ї~'
вдосконаленню.
2. Обговорення стану НДР, видавничої роботи та роботи відділення
наукового товариства кафедри
3. Обговорення навчально-методичних матеріалів з провідних дисциплін
кафедри.
4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін в ОНП «Безпека
державного кордону» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.

,J

По першому питаюио слухали доповідь начальника лабораторії
старшого прапорщика Олега БОЙКО, про стан навчально-матеріальної бази
кафедри та завдання по 'іі вдосконаленню, а саме : навчально-матеріалн~а
база кафедри на даний час у належному стані, постійно готова до проведення

ЗАТВЕРД)КУІО
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ПРОТОКОЛ №8
засідання кафедри телекомунікацій та радіотехніки
Національної академії Державної прикордонної служби України
від «20» лютого 2020 року
Головуючий: начальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки доктор технічних наук, доцент, полковник Роман РАЧОК.
Присутні: професор кафедри телекомунікацій та радіопzехніки
доктор технічних наук, працівник ДПСУ Іван КАТЕРИНЧУК; доцент
кафедри телекомунікацій та радіотехніки - кандидат технічних наук,
підполковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ; доцент кафедри телекомунікацій та
радіотехніки
кандидат
технічних
наук· підполковник
Руслан
ХОПТИНСЬКИЙ; старший викладач кафедри телекомунікацій та
радіотехніки
- старший лейтенант Сергій ТАБЕНСЬКИЙ; кандидат
технічних наук, доцентр, працівник ДПСУ Леся КАРПОВА, кандидат
технічних наук, працівник ДПСУ Оксана ЯШИНА; старшиіі викладач
кафедри телекомунікацій та радіотехNіки
- працівник ДПСУ Анна

плащик.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан навчально-матеріальної бази кафедри та завдання по Їt
вдосконаленню.
2. Обговорення стану НДР, видавничої роботи та роботи відділення
наукового товариства кафедри
3. Обговорення навчально-методичних матеріалів з провідних дисциплін
кафедри.
4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін в ОНП «Безпека
державного кордону» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.

·'

По першому

слухали доповідь начальника лабораторії
старшого прапорщика Олега БОЙКО, про стан навчально-матеріальної бази
кафедри та завдання по її вдосконаленню, а саме : навчально-матеріальна
база кафедри на даний час у належному стані, постійно готова до проведення
11итан1110

занять,

проте

потребує модернізації.

лабораторії не виявлено.
Проблемні питання:
- служби ресурсного

Зривів занять

забезпечення

не

з

реагують

вини

на

персоналу

заявки

які

подаються кафедрою.
- відсутність механізму передачі матеріальних цінностей, що містять
дорогоцінні метали, після списання майна кафедри
- не має приміщення для зберігання майна кафедри
Основні завдання по вдосконаленню навчально-матеріальної бази, які
стоять перед лабораторією :
- списання матеріальних цінностей, що вислужили встановлені
терміни експлуатації та не застосовуються в навчальному процесі;
- підтримання навчально-матеріальної бази кафедри в актуальному
стані та у постійній готовності до застосування у навчально-виховному
процесі;
- проведення планового технічного обслуговування ЕОМ;
- налаштування навчального обладнання;
- проведення ремонтних робіт у навчальних класах;

..

Постановили: завдання, які визначив начальник лабораторії старший
прапорщик Олег БОЙКО, щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази є
актуальними, особливу увагу слід приділити облаштуванню лабораторій для
забезпечення належної практичної складової при вивченні дисциплін.
Вище вказані завдання прийняти до виконання.
Результати голосування: «ЗА» одноголосно
По другому питаппі слухали: професора кафедри, працівника ДПСУ
Івана КАТЕРИНЧУКА про стан НДР, видавничої роботи та роботи
відділення наукового товариства кафедри, а саме:
Завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
кафедри зв'язку, автоматизації та захисту інформації п лютому місяці
виконані в повному обсягу.
План наукової і науково-технічної діяльність на кафедрі виконано у
повному обсязі.
Відомості про виконання наукових робіт наведені в додатку l.
Діяльність відділення наукового товариства кафедри телекомунікаttій та
радіотехніки в лютому 2020 року організовувалась і проводилась у
відповідності до Положення про наукове товариство курсантів (слухачів та
студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України та
здійснювалась в рамках освітнього процесу і поєднувалась з виконанням
завдань наукової діяльності академії.
Основна увага під час роботи відділення наукового товариства на
кафедрі була зосереджена на вирішенні завдань підпищсння рівня
ефективності застосування сил і засобів охорони кордону з використанням
сучасних інформаційних технологій.

Завдання:
1. Активізувати роботу над НДР.
2. НПС кафедри, головам гуртка наукового товариства потрібно
проконтролювати роботу по оформленню звітів та доповідей для участі в
конференції.
Постановили: прийняти до вин.:онання
Результати голосування: «ЗА» - одноголосно
По третьому питанні слухали:
Виступ доцента кафедри, кандидата технічних наук, підполковника
Івана ЧЕСАНОВСЬКОГО, в ході якого він зазначив на необхідності
розглянути методичні матеріали з дисциплін кафедри, що викладаються в
поточному семестрі. На кафедрі було переопрацьовано та доповнено
.
.
.
методичю матер~али з цих дисципшн.
Постановили:
Затвердити навчально-методичні мат~іали з дисциплін, що
виносилися на обговорення.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно.
По четвертому питанні слухали виступ професор кафедри, працівника
ДПСУ Катеринчука І.С. В ході виступу професор Катеринчук 1.С. довів, що з
метою удосконалення ОНП «Безпека державного кордону» необхідно внести
зміни до переліку освітніх компонент даної ОНП, а саме:
І. Виключити з онц освітню компоненту ВК 05 «Автоматизовані
системи проектування».
2. Запропонувати Гаранту внести зміни в інші ОК для врахування
частини тематики даної освітньої компоненти.
Постановили:
Затвердити пропозицію. Подати на розгляд Вченої ради факультету
пропозиції щодо внесення запропонованих змін в ОНТТ «Безпека державного
кордону».

Результати голосування: "ЗА" - одноголосно.
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Секретар каФ"""'°
ст. викладач~

Анна ПЛОUJ,ИК

