ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови вченої ради,
TR~~~~

Місце проведення:Конференц-зала
Час проведення: 15.00 - 16.30год.; 15 травня 2020 року
З ПИТАННЯ:«Про поновлення на навчання на посаду курсанта 4 курсу
факультету охорони та захисту державного кордону за спеціальністю
«Безпека державного кордону».
На
підставі
інформації
начальника
відділу
кадрів
полковника
АЛЄКСЄЄНКА Олександра.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
Поновити на навчання на посаду курсанта 4 курсу факультету охорони та
захисту державного кордону за спеціальністю «Безпека державного кордону»
МОРОЗА Віталія Володимировича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 52; «УТРИМАЛИСЬ» -2.
З ПИТАННЯ:« Про допуск до атестації випускників в травні-червні
2020 року».
На підставі виступу начальника навчального відділу Національної академії,
кандидата юридичних наук, доцента полковника Андрія СОРОКИ.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
Допустити до складання екзаменів та захисту кваліфікаційних випускних
робіт 338 здобувачів вищої освіти за державним замовленням у травні-червні 2020
року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
З ПИТАННЯ: «Про проект рішення на організацію освітнього процесу
академії у 2020-2021 навчальному році та затвердження графіка-календаря
освітнього процесу».
На підставі виступу начальника навчального відділу Національної академії,
кандидата юридичних наук, доцента по:лковника Андрія СОРОКИ.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Ухвалити проєкт Рішення вченої ради Національної академії щодо
організації освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році та графік-календар
освітнього процесу на новий навчальний рік та надати Голові Державної
прикордонної служби України для затвердження»;
2. Затвердити зміни до освітніх програм та навчальних планів до них, а саме:
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освітньо-професійні
програми
«Безпека
державного
кордону»,
«Правоохоронна діяльність», «Автомобільний транспорт», «Право», «Філологія»
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
освітньо-професійні
програми
«Безпека
державного
кордону»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія», «Дорожні транспортні засоби та
спеціальна техніка ДПСУ», «Право», «Філологія» (спеціалізація Германські мови
та літератури, перша - англійська) та «Філологія» (спеціалізація Германські мови
та літератури, перша - німецька) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
З ПИТАННЯ:« Про затвердження рейтингу здобувачів вищої освіти
Національної академії».
На підставі виступу начальника навчального відділу Національної академії,
кандидата юридичних наук, доцента полковника Андрія СОРОКИ.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА: Затвердити рейтинг здобувачів вищої освіти
Національної академії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
З ПИТАННЯ:« Про присвоєння вченого звання професора».
На підставі виступу заступника голови вченої ради, виконувача обов' язків
ректора Національної академії, кандидата педагогічних наук, доцента генерал майора Олександра ЛУЦЬКОГО.
Виступу заступника ректора (проректора) з наукової роботи доктора
педагогічних наук полковника Сергія БІЛЯВЦЯ.
Інформації ученого секретаря.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.1. Включити до бюлетеня для голосування про присвоєння вченого звання
професора професору кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін,
доктору філософських наук, доценту Світлані Олександрівні ГАНАБІ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
1.2. Присвоїти вчене звання професора по кафедрі педагогіки та соціально
економічних дисциплін, доктору філософських наук, доценту Світлані
ГОЛОСУВАЛИ: («ЗА» - 53, «ПРОТИ» - 1, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» немає).
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
2.1. Включити до бюлетеня для голосування про присвоєння вченого звання
професора завідувачу кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін,
доктору педагогічних наук, доценту Людмилі Володимирівні БОРОВИК.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГО:ПОСНО.
2.2.Присвоїти вчене звання професора по кафедрі загальнонаукових та
!інженерних дисциплін,
!
доктору педагопчних наук, доценту Людмилі
Володимирівні БОРОВИК.
ГОЛОСУВАЛИ: («ЗА» - 53, «ПРОТИ» - 1, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» немає).
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
З ПИТАННЯ:« Про присвоєння вченого звання доцента».
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На підставі виступу заступника голови вченої ради, виконувача обов' язків
ректора Національної академії, кандидата педагогічних наук, доцента генерал майора Олександра ЛУЦЬКОГО.
Виступу заступника ректора (проректора) з наукової роботи доктора
педагогічних наук полковника Сергія БІЛЯВЦЯ.
Інформації ученого секретаря.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.1. Включити до бюлетеня для голосування про присвоєння вченого звання
доцента доценту кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю,
кандидату психологічних наук підполковнику Павлу Петровичу ВОЛИНЦЮ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі управління оперативно
розшуковою діяльністю кандидату психологічних наук підполковнику Павлу
Петровичу ВОЛИНЦЮ.
ГОЛОСУВАЛИ: («ЗА» - 54, «ПРОТИ» - немає, «НЕДІЙСНИХ
БЮЛЕТЕНІВ» - немає).
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
2.1. Включити до бюлетеня для голосування про присвоєння вченого
звання доцента по кафедрі теорії та історії держави і права та приватно
правових дисциплін начальнику (завідувачу) кафедри теорії та історії держави і
права та приватно-правових дисципшн, доктору юридичних наук,
підполковнику юстиції Роману Миколайовичу ЛЯШУКУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
2.2. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі по кафедрі теорії та історії
держав1:1 і права та приватно-правових дисциплін начальнику (завідувачу) кафедри
теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін, доктору
юридичних наук, підполковнику юстиції Роману Миколайовичу ЛЯШУКУ.
ГОЛОСУВАЛИ: («ЗА» - 53, «ПРОТИ» - 1, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» немає).
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
3 .1. Включити до бюлетеня для голосування про присвоєння вченого звання
доцента доценту кафедри перекладу, кандидату психологічних наук Ганні
Анатоліївні БАГРІЙ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
3.2. Присвоїти вчене звання доцента доценту кафедри перекладу, кандидату
психологічних наук Ганні Анатоліївні БАГРІЙ.
ГОЛОСУВАЛИ: («ЗА» - 53, «ПРОТИ» - 1, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» немає).
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО.
З ПИТАННЯ: «Обрання на посади наукового та науково-педагогічного
складу Національної академії».
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На
підставі
інформації
начальника
втдділу
кадрів
полковника
АЛЄКСЄЄНКА Олександра.
ВЧЕНА РАЛА ВИРІШИЛА:
• внести кандидатуру КИРИЛЕНКА Володимира Анатолійовича на посаду
головного наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду головного наукового
співробітника обрано КИРИЛЕНКА Володимира Анатолійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 54, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ГАЛІМОВА Анатолія Володимировича на посаду
головного наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду головного наукового
співробітника обрано ГАЛІМОВА Анатолія Володимировича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 51, «проти» - 2, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ІЩЕНКА Дмитра Васильовича на посаду головного
наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду головного наукового
співробітника обрано ІЩЕНКА Дмитра Васильовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 47, «проти» - 7, «недійсних бюлетенів» - немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ДОВГАНЯ Валерія Івановича на посаду головного
наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду головного наукового
співробітника обрано ДОВГАНЯ Валерія Івановича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 51, «проти» - 2, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ГАСЮКА Ігора Леонідовича на посаду головного
наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду головного наукового
співробітника не обрано ГАСЮКА Ігора Леонідовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «проти» - 46, «недійсних бюлетенів» - З.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
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• внести кандидатуру АНДРОЩУК Олени Юріївни на посаду старшого
наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника обрано АНДРОЩУК Олену Юріївну.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 54, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ЯРМОЛИНСЬКОЇ Ілони Валентинівни на посаду
старшого наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника обрано ЯРМОЛИНСЬКУ Ілону Валентинівну.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 49, «проти» - З, «недійсних бюлетенів» - 2.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ПОЛЮКА Віктора Степановича на посаду старшого
наукового співробітника.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника обрано ПОЛЮКА Віктора Степановича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 45, «проти» - 7, «недійсних бюлетенів» - 2.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ЛИТВИНЧУК Лесі Михайлівни на посаду старшого
наукового співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом обрано ЛИТВИНЧУК Лесю
Михайлівну.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 35, «проти» - 1 б, «недійсних бюлетенів» - З.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ЛУПАРЕНКО Лілії Анатоліївни на посаду старшого
наукового співробітника на 0,5 ставки-за сумісництвом.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом обрано ЛУПАРЕНКО Лілію
Анатоліївну.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 50, «проти» - З, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
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• внести кандидатуру САФІНА Олександра Джамільовича на посаду
старшого наукового співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом обрано САФІНА Олександра
Джамільовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 44, «проти» - 8, «недійсних бюлетенів» - 2.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ЛИПОВСЬКОЇ Наталії Анатоліївни на посаду
старшого наукового співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду старшого наукового
співробітника на 0,5 ставки за сумісництвом обрано ЛИПОВСЬКУ Наталію
Анатоліївну.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 45, «проти» - 8, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру підполковника ТОРІЧНОГО Вадима Олександровича
на посаду доцента кафедри національної безпеки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду доцента кафедри
національної
безпеки
обрано
підполковника
ТОРІЧНОГО
Вадима
Олександровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 38, «проти» - 14, «недійсних бюлетенів» - 2.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести
кандидатуру
шдполковника
АНДРУШКО
Володимира
Зіновійовича на посаду доцента кафедри національної безпеки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду доцента кафедри
національної безпеки не обрано підполковника АНДРУШКО Володимира
Зіновійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «проти» - 49, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО.
• внести кандидатуру підполковника МЕЛЬНИЧУКА Юрія Петровича на
посаду доцента кафедри національної безпеки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду доцента кафедри ·
національної безпеки не обрано підполковника МЕЛЬНИЧУКА Юрія Петровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - б, «проти» - 47, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
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• внести кандидатуру підполковника ГЕТМАІ-ПОКА Сергія Петровича на
посаду доцента кафедри національної безпеки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду доцента кафедри
національної безпеки не обрано підполковника ГЕТМАІ-ПОКА Сергія Петровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «проти» - 4 7, «недійсних бюлетенів» - немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
Олександра
• внести
кандидатуру
шдполковника
ЛАЗОРЕНКО
Васильовича на посаду професора кафедри прикордонної служби.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду професора кафедри
прикордонної служби обрано підполковника ЛАЗОРЕНКО Олександра
Васильовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 53, «проти» - О, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру підполковника КУЗЯ Юрія Миколайовича на посаду
професора кафедри прикордонного контролю.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду професора кафедри
прикордонного контролю не обрано підполковника КУЗЯ Юрія Миколайовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3, «проти» - 50, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести
кандидатуру
підполковника САМОЙЛЕНКО
Олександра
Олександровича на посаду професора кафедри прикордонного контролю.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду професора кафедри
прикордонного контролю обрано підполковника САМОЙЛЕНКО Олександра
Олександровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 50, «проти» - 3, «недійсних бюлетенів» - 1.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру підполков.ника БАСАЛИКА Сергія Анатолійовича на
посаду доцента кафедри спеціальних дисциплін.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду доцента кафедри
спеціальних дисциплін обрано підполковника БАСАЛИКА Сергія Анатолійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 53, «проти» - 1, «недійсних бюлетенів» - немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно
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Володимира
• внести
кандидатуру
шдполковника
АНДРУШКО
Зіновійовича на посаду доцента кафедри спеціальних дисциплін.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду доцента кафедри
спеціальних- дисциплін не обрано підполковника АНДРУШКО Володимира
Зіновійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 1, «проти» - 53, «недійсних бюлетенів» - немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру )КАБЕНКА Олександра Васильовича на посаду
викладача кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису на 0,5
ставки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду викладача кафедри
військової підготовки, за рахунок штатного розпису на 0,5 ставки обрано
ЖАБЕНКА Олександра Васильовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 53, «проти» - 1, «недійсних бюлетенів» - немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
• внести кандидатуру ФЕДИК.А Олександра Леонідовича на посаду
викладача кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису з
погодинною оплатою.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
За результатами таємного голосування на посаду викладача кафедри
військової підготовки, за рахунок штатного розпису з погодинною оплатою обрано
ФЕДИКА Олександра Леонідовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 50, «проти» - 4, «недійсних бюлетенів» - немає.
Протокол лічильної комісії затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

З ПИТАННЯ:« Зміни до «Правил прийому до Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2020
році».

На підставі виступу відповідального секретаря приймальної комісії,
підполковника СОБЧЕНКА Володимира.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА: Затвердити зміни до «Правил прийому до
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.
Хмельницького у 2020 році.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
З ПИТАННЯ:«Про затвердження складу спеціалізованих вчених рад для
проведення разового захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора
філософії».
На підставі виступу начальника науково-дослідного відділу Національної
академії, кандидата педагогічних наук, доцента полковника Юрія ДЕМ'ЯІ-ПОКА.

9

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:

утворити спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та
проведення разового захисту дисертації
- підполковника Віктора КУПЕЛЬСЬКОГО у складі:

голова разової СВР - доктор технічних наук, доцент полковник Вадим
СІВАК, начальник кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів
охорони кордону Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького;
рецензенти: доктор технічних наук, доцент полковник Сергій
ОСТАШЕВСЬКИЙ, начальник кафедри транспортних засобів та спеціальної
техніки Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького; доктор технічних наук, доцент полковник Микола
ЛИСИЙ, професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів
охорони кордону Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького;
опоненти: доктор технічних наук, доцент Руслан КАЙДАЛОВ, начальник
кафедри бойового та логістичного забезпечення оперативно-тактичного
факультету Національної академії Національної гвардії України; кандидат
технічних наук Володимир ДАЧКОВСЬКИЙ, доцент кафедри технічного
забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
- майора Андрія МОСТОВОГО у складі:

голова разової СВР - доктор військових наук, доцент полковник Дмитро
КУПРІЄНКО, виконувач обов'язків начальника факультету підготовки керівних
кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького;
рецензенти: доктор військових наук, доцент полковник Юрій ІВАШКОВ,
начальник кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та
управління Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького; доктор військових наук, доцент працівник Анатолій
МИСИК, професор кафедри національної безпеки (сфера прикордонної
діяльності)та управління Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького
опоненти: доктор військових наук Сергій ЯРОШ, завідувач кафедри тактики
зенітних ракетних військ, професор факультету зенітних ракетних військ
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
доктор військових наук, старший науковий співробітник Юрій ПУНДА, професор
кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегії безпеці у
сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
З ПИТАННЯ:« Про видання літератури».

На підставі виступів:
- начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисципшн,
кандидата педагогічних наук, полковника Ігора ПОЧЕКАЛІНА;
- заступника начальника факультету правоохоронної діяльності з навчально
методичної роботи, кандидата юридичних наук, доцента, полковника Станіслава
ФІЛІППОВА;
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- начальника кафедри телекомунікації та радіотехніки, доктора технічних
наук, доцента, полковника Романа РАЧКА.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
- навчальний посібник Гончаренко О.А., Мірошніченко В.І. «Етика
професійної діяльності прикордонника» ухвалити та рекомендувати до видання та
використовувати в навчальному процесі;
- монографію Гриньків О.О. «Теоретико-правові засади кримінально
правового та оперативно-розшукового забезпечення оперативно-службової
діяльності Державної прикордонної служби України» ухвалити та рекомендувати
до видання та використовувати в навчальному процесі;
- навчальний посібник «Організація зв'язку в органі охорони державного
кордону» колективу авторів ухвалити та рекомендувати до видання та
використовувати в навчальному процесі.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно
З ПИТАННЯ:« Про створення апеляційної комісії для вирішення
питань оскарження результатів оцінювання атестації здобувачів вищої
освіти».
На підставі виступу начальника навчального відділу Національної академії,
кандидата юридичних наук, доцента полковника Андрія СОРОКИ.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
Створити апеляційну комісію у складі:
голова апеляційної комісії:
полковник
Сергій МОСКАЛЕНКО;
члени апеляційної комісії:
полковник
Ігор ПОЧЕКАЛІН; полковник
Лариса ЦВЯК; підполковник Ольга ЛЕМЕШКО; майор юстиції Денис КОСМІНА;
працівник Ігор КАТЮК; капітан Марія ВЕРСТЮК; сержант Олександр
КОНДРАТЬЄВ; полковник Ігор ЮШКОВ за згодою; секретар апеляційної комісії:
підполковник Світлана КАШПЕРУК.
З ПИТАННЯ:«Про затвердження додаткових програм здобувачів
наукового ступеня, які складають кандидатські іспити.»
На підставі виступу начальника науково-дослідного відділу Національної
академії, кандидата педагогічних наук, доцента полковника ДЕМ'ЯНЮКА Юрія.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
затвердити додаткові програми здобувачів наукового ступеня , які складають
кандидатсью іспити:
1) зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» та надати
можливість складання кандидатського іспиту в Інституті психології імені
Г.С.Костюка, Національної академії педагогічних наук України - Андрію
ФЕДИКУ та Артему ЧОРНОМУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

Учений секретар

Інна БОМБЕРГЕР

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова вченої ради, ректор Національної академії
Державної прикордонної служби України імені
БогданаХм~
професор1
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
імені Богдана Хмельницького
від 15 березня 2018 року
З ПИТАННЯ: «Про висунення кандидатур до складу авторського колективу на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року».
На підставі виступів:
./ начальника навчального відділу, доктора технічних наук, професора, полковника
Боровика Олега Васильовича;
./ заступника начальника факультету підготовки керівних кадрів, доктора наук з
державного управління, доцента, полковника Купрієнка Дмитра Анатолійовича;
./ начальника кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки, доктора
технічних наук, доцента, полковника Осташевського Сергія Анатолійовича;
./ професора кафедри телекомунікацій та радіотехніки, доктора технічних наук,
професора Катеринчука Івана Степановича.
ВЧЕНА РАдА ВИРІШИЛА:
1. Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію: Чистяков Сергій
Аркадійович - кандидат психологічних наук, доцент; Андрощук Олена Юріївна - кандидат
психологічних наук, старший науковий співробітник; Тробюк Віктор Іванович - кандидат
ПСИХОЛОГІЧНИХ наук, доцент.
2. Висунути наукову роботу «Інтелектуальна система охорони державного кордону та
об'єктів критичної інфраструктури» творчого колективу претендентів: Кириленка Володимира
Анатолійовича, Лисого Миколу Івановича, Свиду Івана Юрійовича, Сиротенка Анатолія
Миколайовича, Суходолю Олександра Михайловича, Трегубенка Станіслава Семеновича,
Шинкарука Олега Миколайовича для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки 2018 року.
Рішення прийняте відкритим голосуванням: «за» - 38, «проти» - О, «утримались» - О.
З. На
підставі
результатів
таємного
голосування
включити
до
складу
Прізвище, ім'я по батькові
Кириленко Володимир Анатолійович
Лисий Микола Іванович
Свида Іван Юрійович
Сиротенко Анатолій Миколайович
Суходоля Олександр Михайлович
Трегубенко Станіслав Семенович
Шинкарук Олег Миколайович

за

проти
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38
38
38
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недіисні
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З ПИТАННЯ: «Про затвердження проекту рішення на організацію освітньої
діяльності академії у 2018-2019 навчальному році та графіка-календаря освітнього
процесу».
На підставі доповіді начальника навчального віддшу доктора технічних наук,
професора, полковника Боровика Олега Васильовича.
Виступів:
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./ начальника кафедри тактики прикордонної служби, кандидата педагогічних
наук, доцента, полковника Трембовецького Олега Григоровича;
./ начальника кафедри прикордонного контролю, кандидата наук з державного
управління, полковника Лисака Павла Петровича;
./ начальника кафедри загальновійськових дисциплін, кандидата педагогічних
наук, доцента, полковника Білоруса Андрія Миколайовича.

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Ухвалити проект рішення на організацію освітньої діяльності академії у 2018-2019
навчальному році та графік-календар освітнього процесу.
2. Затвердити зміни до освітніх програм та навчальних планів до них, а саме:
освітньо-наукові програми «Безпека державного кордону», «Право», «Психологія»,
«Освітні, педагогічні науки» за третім (доктора філософії) рівнем вищої освіти;
освітньо-професійні програми «Безпека державного кордону», «Правоохоронна
діяльність», «Автомобільний транспорт», «Право», «Філологія» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти;
освітньо-професійні програми «Безпека державного кордону», «Правоохоронна
діяльність», «Психологія», «Автомобільний транспорт», «Право», «Філологія» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З ПИТАННЯ: «Затверлження теми дисертаційного дослідженню>.
На підставі виступів:
./ начальника кафедри перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних
дисциплін, доктора педагогічних наук, професора, полковника Блощинського
Ігоря Григоровича;
./ начальника кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету
іноземних мов і гуманітарних дисциплін, доктора педагогічних наук, доцента,
полковника Мірошніченко Валентини Іванівни.
./ заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи,
доктора військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира
Анатолійовича;
./ начальника науково-дослідного відділу, кандидату психологічних наук, старшого
наукового співробітника, полковника Андрощук Олени Юріївни.

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
• закріпити здобувачем ступеня вищої освіти доктора педагогічних наук за кафедрою
педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету іноземних мов і гуманітарних
дисциплін Кравчука Василя Васильовича, затвердити тему дисертаційного дослідження
«Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх офіцерів з
логістики у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 015 - Професійна освіта (за
спеціалізаціями), спеціалізації - теорія і методика професійної освіти та призначити наукового
консультанта - доктора педагогічних наук, професора Діденка Олександра Васильовича.
• закріпити здобувачем ступеня вищої освіти доктора психологічних наук за науково
дослідним відділом Волинець Наталію Валентинівну, затвердити тему дисертаційного
дослідження «Психологія особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної
служби України» за спеціальністю 19.00.01 · - Загальна психологія, історія психології та
призначити наукового консультанта - доктора психологічних наук, професора Швалба Юрія
Михайловича.
• закріпити
здобувачем
наукового
ступеня
кандидата
наук
за
кафедрою
конституційного, адміністративного та міжнародного права Блистів Тетяну Іванівну, затвердити
тему дисертаційного дослідження «Правопорядок в системі забезпечення національної безпеки
України: адміністративно-правовий аспект» за спеціальністю 21.07.05 - службово-бойова
діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки) та призначити наукового керівника доктора юридичних наук, доцента Халимона Сергія Івановича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
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З ПИТАННЯ: «Про видання літератури».

На підставі виступів:
./ начальника кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного
• права, доктора юридичних наук, доцента, полковника Зьолки Валентина
Леонідовича;
./ заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи,
доктора військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира
Анатолійовича.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА: навчальний посібник «Адміністративна відповідальність

(адміністративно-юрисдикційна діяльність органів охорони державного кордону України)»
авторського колективу: Зьолки В.Л., Корал~ м.о., ~нк.а М.М., Мати А.Ф. ухвалити,
рекомендувати до видання та використання

Учений секретар

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
імені Богдана Хмельницького
ПРОТОКОЛ № 1 З
засідання вченої ради академії
від 15 березня 2018 року
На засіданні присутні: 38 членів ради, запрошений - доктор військових наук, доцент,
полковник Купрієнко Дмитро Анатолійович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про висунення кандидатур до складу авторського колективу на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

·виступи:

./ начальника навчального відділу, доктора технічних наук, професора, полковника
Боровика Олега Васильовича;
./ заступника начальника факультету підготовки керівних кадрів, доктора наук з
державного управління, доцента, полковника Купрієнка Дмитра Анатолійовича;
./ начальника кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки, доктора технічних
наук, доцента, полковника Осташевського Сергія Анатолійовича;
./ професора кафедри телекомунікацій та радіотехніки, доктора технічних наук,
професора Катеринчука Івана Степановича.
2. Про затвердження проекту рішення на організацію освітньої діяльності академії у
2018-2019 навчальному році та графіка-календаря освітнього процесу.
Доповідь начальника навчального відділу доктора технічних наук, професора,
полковника Боровика Олега Васильовича.
Виступ начальника кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних
кадрів, кандидата наук з державного управління, полковника Магася Геннадія Анатолійовича.
Виступ начальника кафедри тактики прикордонної служби, кандидата педагогічних наук,
доцента, полковника Трембовецького Олега Григоровича.
Виступ начальника кафедри прикордонного контролю, кандидата наук з державного
управління, полковника Лисака Павла Петровича.
Виступ начальника кафедри загальновійськових дисциплін, кандидата педагогічних наук,
доцента, полковника Білоруса Андрія Миколайовича.
3. Затвердження теми дисертаційного дослідження.
Виступ начальника кафедри перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних
дисциплін, доктора педагогічних наук, професора, полковника Блощинського Ігоря Григоровича.
Виступ начальника кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін, доктора
педагогічних наук, доцента, полковника Мірошніченко Валентини Іванівни.
Виступ заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи,
доктора військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира Анатолійовича.
4. Про видання літератури.
Виступ начальника кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права,
доктора юридичних наук, доцента, полковника Зьолки Валентина Леонідовича.
Виступ заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи,
доктора військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира Анатолійовича.
5.
Про
розгляд
справи
первинної
акредитацц
спеціальності
6.030402
«Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з ліцензованим
обсягом освітньої послуги 60 осіб.
Виступ заступника ректора (проректора) Національної академії з навчальної роботи,
кандидата технічних наук, доцента, полковника Псьола Сергія Васильовича .
Перше питання порядку денного
СЛУХАЛИ: про висунення наукової роботи «Інтелектуальна система охорони державного ·
кордону та об'єктів критичної інфраструктури» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії
України в галузі науки і техніки 2018 року та про включення осіб до складу колективу
претендентів: доктора військових наук, професора Кириленка Володимира Анатолійовича, доктора
технічних наук, доцента Лисого Миколу Івановича, доктора технічних наук, професора Шинкарука
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Олега Миколайовича.
Головуючий Вченої ради представив подання Вчених рад: Центрального науково-дослідного
інституту Збройних Сил України, Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського, Національного інституту стратегічних досліджень про підтримку висунення
роботи «Інтелектуальна система охорони державного кордону та
об'єктів критичної
інфраструктури» та включення до складу претендентів осіб з цих організацій: доктора військових
наук, старшого наукового співробітника Свиду Івана Юрійовича, кандидата військових наук
Сиротенка Анатолія Миколайовича, доктора наук з державного управління, професора Суходолю
Олександра Михайловича, доктора військових наук, старшого наукового співробітника Трегубенка
Станіслава Семеновича.
Короткий зміст обговорення по суті питання.
· Колективом авторів розроблено, апробовано та впроваджено інтелектуальні технології
охорони державного кордону (ОДК), які надають можливості запровадження високотехнологічних
систем ОДК, коригування системи охорони кордону з врахуванням інженерно-технічного
розвитку, переходу до нової системи ОДК, створення сучасної системи охорони морських і
річкових ділянок державного кордону, інтеграції системи ОДК та виключної (морської)
економічної зони України в єдину систему забезпечення безпеки зовнішніх кордонів ЄС. У роботі
виконано комплекс досліджень щодо визначення перспектив розвитку технологій ОДК з
урахуванням науково-технічного прогресу; запровадження типових варіантів (систем охорони) на
основі нових технологій на різних за фізико-географічними умовами та обстановкою ділянках
державного кордону; створення інтегрованої системи ОДК України на всій її протяжності на базі
інноваційних інженерно-технічних рішень; впровадження автоматизованих біометричних
комплексів з перевірки паспортних документів; запровадження універсальної автоматизованої
системи зчитування номерних знаків автомобілів та пошукових комплексів щодо виявлення
викраденого автомобільного транспорту; створення єдиної системи управління та реагування на
обстановку; інтеграції даних технічного спостереження від стаціонарних систем дистанційного
контролю, безпілотних авіаційних систем та пересувних бойових модулів в єдину систему
командних центрів в межах ділянок відповідальності органів та підрозділів Державної
прикордонної служби України (дПСУ); розгортання сил швидкого реагування ДПСУ для протидії
ДРГ, переміщенню зброї і засобів терору та їх розміщення в опорних пунктах на окремих
напрямках; дослідження можливостей стаціонарних, мобільних і переносних систем ураження
живої сили та _легко броньованої техніки противника та їх розгортання на окремих ділянках
державного кордону; удосконалення контролю за повітряним простором та тактики застосування
безпілотних авіаційних систем з протидії БПЛА противника тощо.
Подолання протиріччя між високим рівнем технічного оснащення систем управління та
низьким рівнем реалізації його функціональних можливостей автори пропонують шляхом
розв'язування актуальної науково-прикладної проблеми, - синтезу інтелектуальної системи
охорони державного кордону та об'єктів критичної інфраструктури. Обрана тема досліджень
знаходиться у повній відповідності з проблемними питаннями теорії та практики забезпечення
безпеки державного кордону та об' єктів критичної інфраструктури.
ВИСТУПИЛИ: доктор технічних наук, професор Боровик Олег Васильович, доктор
військових наук, доцент Купрієнко Дмитро Анатолійович, доктор технічних наук, доцент
Осташевський Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор Катеринчук Іван
Степанович.
ВИРІШИЛИ: для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію: Чистяков
Сергій Аркадійович - кандидат психологічних наук, доцент; Андрощук Олена Юріївна - кандидат
психологічних наук, старший науковий співробітник; Тробюк Віктор Іванович - кандидат
психологічних наук, доцент.
ВИРІШИЛИ:
1. Висунути наукову роботу «Інтелектуальна система охорони державного кордону та
об'єктів критичної інфраструктури» творчого колективу претендентів: Кириленка Володимира .
Анатолійовича, Лисого Миколу Івановича, Свиду Івана Юрійовича, Сиротенка Анатолія
Миколайовича, Суходолю Олександра Михайловича, Трегубенка Станіслава Семеновича,
Шинкарука Олега Миколайовича для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки 2018 року.
Рішення прийняте відкритим голосуванням: «за» - 38, «проти» - О, «утримались» - О.
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Прізвище, ім'я по батькові
Кириленко Вол6димир Анатолійович
Лисий Микола Іванович
Свида Іван Юрійович
Сиротенко Анатолій Миколайович
Суходоля Олександр Михайлович
Т_реrубенко Станіслав Семенович
Шинкарук Олег Миколайович
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
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Друге питання порядку денного
СЛУХАЛИ: виступ ректора Національної академії генерал-майора Шинкарука Олега
Миколайовича.
Шановні члени вченої ради, шановні запрошені, на сьогоднішній день академія є
авангардом в забезпеченні охорони державного кордону, тому що від того випускника, який буде
тут підготовлений залежить ефективність охорони державного кордону, тому що кордон, в першу
чергу - це люди. Від того, як Ми підготуємо цього офіцера залежить стан справ на державному
кордоні. Ми сьогодні з Вами взялись за таку важливу, шляхетну, важку роботу, як зміна змісту
освітнього процесу. Ми зовсім не говоримо про те, що раніше цей зміст був не ефективний,
недосконалий. Розвивалась країна, не було війни, можливо не було загроз, можливо ці загрози
були зовсім інші. Говорили про Румунію, про острів Зміїний, про якісь територіальні
невизначеності, але Ми зовсім не говорили про загрози з боку Росії, звідки ця війна дійсно була
розв'язана і триває по сьогоднішній день. І тому цілком зрозуміло було, що наш освітній процес
був направлений виключно на правоохоронні функції. Наші прикордонні наряди було озброєні
спецзасобами, ніхто зі зброєю на державний кордон не виходив. І Ми, сьогодні, не вправі сьогодні
говорити про те чи ефективно воно було чи ні. Напевно, що Голові служби йшли якісь
інструктивні документи, відповідно на колегії служби вирішувались питання змісту підготовки
офіцерських кадрів, тому відповідними були навчальні плани і програми. Академію контролювали,
приїжджали, дивились, навчальні плани всіх задовольняли. На сьогодні змінились загрози,
змінилось життя, йде війна на сході, яке становище на Закарпатській ділянці кордону, по Польщі
які питання, тобто Ви слідкуєте за ситуацією, за повідомленнями засобів масової інформації. Це
все робить свій вплив на охорону державного кордону і несе свої виклики та небезпеку на
державному кордоні. Зі свого боку, Ми готуємо офіцера тактичного рівня та оперативно
тактичного рівня, відповідно, Ми повинні давати певний блок навчального матеріалу, який
стосується, як тактичної так і оперативно-тактичної освіти. Є спеціальності, є спеціалізації і, Ми
повинні це все врахувати. Тому, Ми абсолютно не критикуємо те, що було раніше, Ми констатуємо
факт, що сьогоднішнє життя, сьогоднішній кордон, сьогоднішні загрози на державному кордоні
диктують необхідність змін в освітній діяльності. З другої сторони анонсовані Головою Державної
прикордонної служби України зміни щодо побудови охорони державного кордону. Сьогодні Ми
знову розділяємо прикордонну службу і прикордонний контроль, і це правильно. Не може сьогодні
бути фахівцем офіцер і в прикордонній службі, і в прикордонному контролі. Сьогодні Наш
лейтенант повинен, якщо він закінчив прикордонний контроль, знати мови і він взяв будь який
паспорт, будь якої країни в руки, він вже повинен відчути чи він дійсний, чи він недійсний. І
аналогічно на протяжних ділянках державного кордону. Він прийшов і він повинен по запаху, по
шелесту дерев, по траві, по сніговому покрову бачити і відчувати ризики і загрози, які є на
державному кордоні. Все це говорить про те, що Ми не можемо стояти на місці, Ми повинні
працювати над зміною змісту освітньої діяльності. Легше всього, якби була формула, критерії, а
цього не має. Нам оцінку цього критерія поставлять війська, але на превеликий жаль Ми не
зможемо перевчити тих людей, які зараз вже вийдуть на кордон. Сьогодні Нам необхідно багато
продумати, не все можна зробити навчальними планами, багато чого залежить і від змістовної
частини кожного заняття, логіки викладання, побудови самостійної підготовки, факультативі,
тренінгів. Зараз саме головне прийняти рішення, визначитись з проходками, навчальними
дисциплінами. Підготовка офіцера, як і будь яка підготовка в системі вищої освіти вона складна.
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Тому Ми в своїх навчальних планах не можемо забрати все з освітнього процесу та
залишити тільки прикордонну службу, прикордонний контроль і загальну тактику, тому що Ми
випускаємо фахівця вищої освіти і Ми відповідаєм за надання вищої освіти. Якщо Ми це зробимо,
то в нас ліцензію заберуть. Тому Наш випускник, що бакалавр, що магістр повинен відповідати
загально-державному рівню вищої освіти. І Ви цьому також, шановні, начальники факультетів та
кафедр повинні приділити велику увагу.
Тобто це дуже серйозна задача. Ми повинні
відкоригувати навчальні плани, програми і приступити до планування навчального процесу. Ми
про це багато говорим. Якщо в когось є якісь питання, якісь бачення, щось зі свого власного
досвіду, з досвіду свого навчання, Ми всіх запрошуємо до роботи.
Сьогодні Ми з Вами розглядаємо питання щодо обговорення рішення ректора на новий
навчальний рік, але ще раз говорю, що дискусія буквально ще тиждень, до того як Ми перейдемо
безпосередньо до навчальних програм, Ми готові ще з Вами спілкуватись.
Просто хочу ще раз Вам наголосити, що Нам потрібно змінювати погляд. Можливо Ми не
правильно акценти розставляємо. Повинна бути етапна підготовка, але це не означає, що Ми
готуємо на посаду, що курсант на першому курсі - молодший прикордонного наряду, ні. Він
просто на першому курсі повинен знати, як діяти в межах прикордонного наряду, на другому курсі,
.
. .
як діяти в межах старшого прикордонного наряду, на третьому курсі він повинен знати
прикордонний контроль і повинен знати діяльність відділення інспекторів прикордонної служби,
на четвертому курсі Ми не готуємо начальника відділу прикордонної служби. Ми повинні дати
курсанту четвертого курсу компетенції на рівні відділу прикордонної служби. Ми повинні
говорити, що на четвертому курсі курсант повинен знати, як організовується охорона державного
кордону на рівні відділу прикордонної служби, які засоби використовуються, яка взаємодія там
здійснюється. Тобто перед Нам стоїть надзвичайно велика задача. Хочеться, щоб наш випускник
був ерудований, знав мови, інформаційно-телекомунікаційні системи, вмів працювати в колективі,
знав особливості військового колективу, щоб знав предметну область, і т. д. Ніхто нам не
відпрацює навчальні плани, Ми повинні самі це зробити. Тому, Я ще раз Вас закликаю до того, що
не потрібно бути байдужими до цього питання, потрібно включитись в цю роботу. Треба сьогодні
це все обговорити. Все це стосується не тільки набору 2018 року, це стосується всіх курсів. Саме
на ці питання направлене сьогоднішнє засідання. Тому до слова запрошуємо до слова доктора
технічних наук, професора, полковника Боровика Олега Васильовича.
СЛУХАЛИ: доповідь начальника навчального відділу, доктора технічних наук, професора,
полковника Боровика Олега Васильовича.
Слайд 1

Шановний Голово ! Шановні члени Вченої ради !
Рішення вченої ради Національної академії щодо організації освітнього процесу в 2018-2019
навчальному році та графік-календар освітнього процесу на новий навчальний рік, які виносяться
сьогодні на обговорення, є основою для організації та планування освітнього процесу академії,
відпрацювання календарного плану основних заходів академії і планів роботи факультетів і кафедр
на навчальний рік.
Саме ці питання визначають модель функціонування навчального закладу протягом цілого
навчального року.
І саме від ефективності рішень, що будуть прийняті з цих питань, залежатиме ефективність
(планомірність, стабільність, прогресивність) функціонування академії.
Зважаючи на це, закликаю до особливої уваги під час аналізу питань, що представляються.
Насамперед акцентую увагу на особливостях організації освітнього процесу у 2018-2019
навчальному році.
У новому навчальному році академія планує здійснювати підготовку здобувачів вищої
освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) освітніми рівнями. Перелік
спеціальностей за освітніми рівнями, форми навчання і кількісні показники у відповідності до
ліцензійних обсягів представлено на слайді 2 і в роздатковому матеріалі.
З метою забезпечення потреб ДПСУ у специфічних фахівцях НАДПСУ може реалізувати
підготовку за 11 спеціалізаціями. Перелік спеціалізацій за спеціальностями представлено на слайді
З і в роздатковому матеріалі.
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Перелік спеціальностей за освітніми рівнями,
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Форма навчання
очна
заочна
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
ОЗДК
Безпека державного кордону
489
Право
Правоохоронної
Правоохоронна діяльність
425
99
діяльності
Правознавство
Іноземних мов та
Філологія
гуманітарних
190
Психологія
дисциплін
Інженерно-технічний
Автомобільний транспорт
169
факультет
Телекомунікації та радіотехніка
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону
Військове управління (за видами
збройних сил)
Підготовки керівних
Автомобільний транспорт
163
50
кадрів
Право
Правоохоронна діяльність
Філологія (у 2018 році набір не
проводиться)
Факультет

Спеціальність

.

Перелік спеціалізацій за спеціальностями у 2018-2019 навчальному році
Кількість
Спеціальність
Спеціалізація
навчальних
осіб
груп
на 3-му курсі навчання
Оперативно-службова діяльність
мобільних (для виконання
1
ДО 20
спеціальних завдань 2 підрозділів
Оперативно-службова діяльність
.
. .
шдроздцпв охорони державного
1
до 30
кордону
Оперативно-службова діяльність
Безпека державного
підрозділів прикордонного
1
ДО 30
кордону
контролю
Оперативно-службова діяльність
.
.
шдроздцпв матеріального
1
ДО 20
забезпечення
Оперативно-службова діяльність
.
.
.
. .
1
ДО 10
ЮНОЛОПЧНИХ шдроздшів
Організація фізичної підготовки та
1
ДО 10
спорту

І

Право
Правоохоронна
діяльність

Автомобільний
транспорт

І

Оперативно-розшукова діяльність
підрозділів
Оперативно-службова діяльність
.
. .
гцдрозділів житловоексплуатаційного забезпечення
Оперативно-службова діяльність
.
. .
.
шдрозділів технічного
забезпечення
на 4-му курсі навчання

1

до30

1

ДО

30

1

ДО

10

1

ДО

15

б

Правоохоронна
діяльність,
Правознавство

.

Оперативно-службова діяльність
.
. .
.
.
гцдрозділів у справах мггранпв та

адміністративного провадження
Оперативно-службова діяльність
.
. . .
.
.
пщрозділів дільничних інспекторів
прикордонноїслvжби

1

до 30

1

ДО

30

Для забезпечення достатньої ефективності підготовки курсантів набору 2018 року
пропонується рішенням Вченої ради академії затвердити відповідні навчальні плани, які пройшли
обговорення на засіданнях вчених рад факультетів.
Особливостями навчальних планів для набору курсантів 2018 року є наступне.
· 1.
Сформовані навчальні плани відповідають вимогам МОН України щодо їх обсягу
(240 кредитів, 60 кредитів на навчальний рік).
2.
Сформовані цикли дисциплін (ЗНК, фахова компонента з спеціальності, вибіркова
компонента за вибором ВНЗ - ВПК, вибіркова компонента за вибором курсанта - спеціалізація)
відповідають вимогам МОН щодо структуризації по блоках обов'язкових і вибіркових дисциплін, а
також вимогам ліцензійних умов щодо циклів загальної і професійної підготовки.
З.
Обсяг і зміст навчальних дисциплін визначаються вимогами МОН, стандартів ВО з
спеціальності (або їх проектів) і ОП.
4.
Зміст навчальних дисциплін має внутрішню цілісну структуру і при цьому реалізує
забезпечуючу функцію дисциплін ВПК.
5.
Кількість навчальних дисциплін мінімізована.
6.
Витримані вимоги МОН щодо кількості навчальних дисциплін протягом навчального
року (їх не більше 16), а також щодо кількості підсумкових звітностей у семестрі (їх не більше 1 О).
7.
Виключена можливість існування 4-х пар.
8.
Передбачено час на підготовку до підсумкового контролю (на екзамен - до 3-х днів,
на диференційований залік - 1 день).
9.
Передбачений час на виконання завдань у складі Резерву Голови ДПСУ (по 36 днів
на 2, З-му курсах).
1 О.
Передбачений час на практичну підготовку (9-1 О тижнів протягом періоду навчання).
11.
Передбачене запровадження підготовки за спеціалізаціями з 3-го або 4-го курсу в
залежності від потреб,
12.
Передбачено мінімізацію кількості навчальних груп у зв'язку з запровадженням
спеціалізацій.
13.
Передбачена універсальність підготовки з дисциплін ВПК для курсантів різних
спеціальностей протягом 1, 2-го курсів.
14.
Максимізована кількість аудиторного навантаження з дисциплін ВПК (не менше
66%).
15.
Кількість аудиторного навантаження з дисциплін інших циклів врегульована
залишками аудиторного навантаження протягом семестру. При цьому вимога МОН щодо не
зменшення аудиторного навантаження нижче 33 % витримана.
16.
З дисциплін ВПК максимізована кількість практичної складової (не менше 70 %).
17.
З дисциплін інших циклів збільшена теоретична складова (за рахунок переведення
виду заняття групове в лекційне).
18.
Мінімізована кількість контрольних звітностей з дисциплін (за рахунок зменшення
звітів з індивідуальної роботи).
19.
Закладені основи для забезпечення навчального навантаження на 1 ставку НПС в 600
годин.
Особливостями робочих навчальних планів для набору курсантів попередніх років є
наступне.
1.
Вони наближені по мірі можливості до навчальних планів для набору курсантів 2018
року.
2.
Обсяг приведено до - 240 кредитів, 60 кредитів на навчальний рік.
з.
Кількість навчальних дисциплін у навчальному році і семестрі приведено до вимог
МОН.
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Формат практичної підготовки курсантів в ООДК пропонується наступним.
1.
Протягом перших двох років система практичної підготовки в ПОДК є фактично
універсальною для курсантів, які навчаються за різними спеціальностями.
2.
На З, 4-му курсах передбачена можливість стажування в ПОДК згідно з
спеціалізацією, за якою навчається курсант.
Повний перелік посад при проходженні стажування представлено в роздатковому матеріалі.
Перелік екзаменів підсумкової атестації для І-го (бакалаврського) рівня вищої освіти
пропонується таким, як наведено на слайді 8 і представлено в роздатковому матеріалі.
Перелік екзаменів підсумкової атестації
Спеціальність

Комплексний
екзамен

Безпека державного кордону

Правоохоронна діяльність

Правознавство
Оперативно службова
діяльність та
управління діями
підрозділів ОДК
(крім ОРд, ЖКЗ)

Філологія
Психологія

.

2-й
екзамен
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням
Запобігання
злочинам та
адміністративним
правопорушенням
на державному
кордоні
Адміністративне,
цивільне та
кримінальне право
Основна іноземна
мова
Психологія
Будова та
експлуатація
транспортних
засобів і
спеціальної техніки

Автомобільний транспорт

Телекомунікації та радіотехніка

Організація та
управління діями
підрозділів зв'язку,
автоматизації та
захисту інформації
.
. .
підрозділів та
органів охорони
кордону

Примітка

Для спеціалізації
ОРД замість
комплексного
екзамену екзамен
«Оперативнорозшукова
діяльність
підрозділів
ДПСУ»

Для спеціалізації
ЖКЗ замість
комплексного
екзамену екзамен
«Організація та
управління
житловокомунальним
забезпеченням
підрозділів та
органів охорони
кордону»

Бакалаврська
робота

Наступним важливим питанням, яке стосується організації освітнього процесу, і
потребує уваги є питання затвердження Графіка-календаря освітнього процесу на 2018-2019
навчальний рік
Шановні члени Вченої ради - Графік-календар відпрацьовано відповідно до вимог керівних
документів Міністерства освіти і науки України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України, проекту рішення щодо організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році,

робочих навчальних
спеціалізаціями.

план1в
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навчальних

програм

за

відповідними

спеціальностями

1

Основні заходи графіка-календаря освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік (терміни
виконання вказані в навчальних днях).
1.
Терміни початку навчального року:
у курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів та студентів з 01 вересня 2018 року,
крім курсантів 2018 року набору, підготовку яких розпочати з 06 серпня 2018 року;
в центрі підвищення кваліфікації персоналу - за планом Адміністрації Державної
прикордонної служби України.
2.
Набір слухачів, курсантів (студентів), ад'юнктів та докторантів здійснити
відповідно до державного замовлення та ліцензійного обсягу в терміни, що визначені наказами
Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної
служби України та Правилами прийому до Національної академії Державної прикордонної служби
України.
3.
навчання.

Розподіл курсантів за визначеними спеціалізаціями провести на 3 і 4 курсах

4.
Основні зусилля у підготовці слухачів та курсантів зосередити на впровадженні
уніфікованої військово-прикордонної складової.
5.
Відпустки слухачів, курсантів та студентів провести у терміни, які представлені
на слайді 11:

.

.

.

.

.

.

.

- зимову канікулярну вщпустку для старших курсів слухачів, курсантів та всіх студентів - з
28 грудня 2018 року до 1 О січня 2019 року;
- зимову канікулярну відпустку для молодших курсів слухачів та курсантів - з 11 до 24
січня 2019 року;
- чергову відпустку для слухачів та курсантів 1-го курсу 2,3 та 5 факультетів - з 01 по 30
серпня 2019 року;
- чергову відпустку для курсантів 1-го курсу 4-го факультету - з 01 по 30 липня 2019 року;
- чергову відпустку для курсантів 2-го та З-го курсів 2, 3, 4 та 5-го факультетів - з 1 О червня
по 09 липня 2019 року;
- чергову відпустку для студентів - з О 1 липня по 30 серпня 2019 року.
6. Терміни організації і проведення атестації здобувачів вищої освіти та дати випусків
наведені в роздатковому матеріалі:

Терміни проведення атестації
зі слухачами набору 2017 року за 11 (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальностями «Військове управління (за видами збройних сил)» та «Автомобільний транспорт»
- з 07 по 21 лютого 2019 року;
з військовослужбовцями за контрактом за державним замовленням та студентами за
кошти фізичних і юридичних осіб заочної форм навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої
освіти - з 07 по 21 лютого 2019 року;
зі слухачами набору 2017 року за 11 (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю «Безпека державного кордону» та «Правоохоронна діяльність» та з курсантами
набору 2015 року за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за всіма спеціальностями та
спеціалізаціями - з 24 травня по 07 червня 2019 року;
зі студентами денної форми навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти, які
навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб- з 1 О по 20 червня 2019 року.
Дати проведення випусків
22 лютого 2019 року:
офіцерів за П (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями «Військове.
управління (за видами збройних сил)» та «Автомобільний транспорт» та студентів за кошти
фізичних та юридичних осіб за спеціальностями «Право» та «Філологія»;
військовослужбовців за контрактом за державним замовленням та студенпв за кошти
фізичних і юридичних осіб за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями
«Правознавство», «Філологія» та «Автомобільний транспорт».
08 червня 2019 року:
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офіцерів за П (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями «Безпека державного
кордону», «Правоохоронна діяльність»;
офіцерів за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями «Охорона та захист
державного
кордону»,
«Правознавство»,
«Правоохоронна
діяльність»,
«Філологія»,
«Автомобільний транспорт».
21 червня 2019 року:

студентів за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями «Правознавство»,
«Філологія».
Товаришу Голово, товариші члени Вченої ради!

Пропоную проект Рішення вченої ради Національної академії щодо організації освітнього
процесу в 2018-2019 навчальному році та графік-календар освітнього процесу на новий навчальний
· рік ухвалити та рекомендувати ректору академії для затвердження.
СЛУХАЛИ: Виступ начальника кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки
керівних кадрів, кандидата наук з державного управління, полковника Магася Геннадія
Анатолійовича.
СЛУХАЛИ: Виступ начальника кафедри тактики прикордонної служби, кандидата
педагогічних наук, доцента, полковника Трембовецького Олега Григоровича.
З метою якісної підготовки офіцера прикордонника на кафедрі тактики прикордонної
служби було відпрацьовано:
нову структуру підготовки курсантів, що принципово відрізняється від існуючої, визначено
чіткі задачі забезпечуючим кафедрам першої та другої категорії щодо надання знань та умінь
курсантам на кожному етапі підготовки;
перепрацьовано зміст навчальних планів та методичних матеріалів;
відпрацьовано єдину уніфіковану РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ на
чотири курси навчання. (де передбачено два розділи 1 розділ «Охорона державного кордону
прикордонними нарядами» (1, 2 курс навчання); 2 розділ «Оперативно-службова діяльність
прикордонного підрозділу» (З, 4 курс навчання))
Вироблена структура дозволить підготувати офіцера прикордонника нової формації
здатного виконувати функціональні обов'язки в підрозділах охорони державного кордону
Заняття побудовані таким чином:
теоретична частина в аудиторія з паралельним поданням певних знань та умінь шшими
кафедрами;
практична частина на ПНЦЗ;
комплексний польовий вихід;
комплексне-перевірочне заняття з залученням забезпечуючих кафедр першої та другої
категорії
і саме тут визначено роль та місце забезпечуючих кафедр, звертаю увагу що без тих базових
знань що обговорювалися на кафедрі та визначені в структурі не можливо буде якісно
відпрацьовувати питання підсумкового контролю що передбачені на кожному етапі підготовки
(пропозиції були надані всім начальника факультетів, та надіслані на електроні скриньки
начальників факультетів та кафедр). Щодо етапів підготовки то дисципліна Тактика прикордонної
служби буде вивчатися протягом усього періоду перебування курсанта в «стінах» академії,
починаючи з вересня місяця,
Викладання навчального матеріалу буде проходити у вигляді чотирьох «ПРИКОРДОННИХ
ЗАДАЧ»
Прикордонна задача № 1 "Служба прикордонних нарядів в повсякденних умовах
обстановки".
Мета: надати курсантам знання та вміння щодо тактики діи прикордонника та
прикордонних нарядів (склад прикордонного наряду 2-3 прикордонника) в повсякденних умовах.
Зміст ПЗ- І є підготовки курсанта до самостійного виконання завдань, у складі прикордонного
наряду у повсякденних умовах несення служби. Перевірку досягнення мети та готовність курсанта
до виконання обов'язків молодшого інспектора прикордонної служби здійснити шляхом
проведення КПЗ на ПЦЗНП
"СМУГА ПРИКОРДОННИКА" із залученням кафедр що
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забезпечують ПЗ-1. За результатом отриманих компетенції курсанти можуть виконувати завдання
в підрозділах охорони державного кордону на посаді молодшого інспектора прикордонної служби.
Мета: надати курсантам знань та умінь щодо тактики дій прикордонника та служби
прикордонних нарядів в різних умовах обстановки. Зміст ПЗ-2 є підготовки курсанта до виконання
завдань у складі прикордонного наряду в різних умовах обстановки. Перевірку досягнення мети та
готовність курсанта до виконання обов' язків інспектора прикордонної служби (старшого
прикордонного наряду) здійснити шляхом проведення КПЗ на ПЦЗНП "СЛУЖБА У МІСЦІ
ТРИВАЛОГО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ" із залученням кафедр що забезпечують ПЗ-2.За результатом
отриманих компетенції курсанти можуть виконувати завдання в підрозділах охорони державного
кордону на посаді інспектора прикордонної служби. Звертаю увагу якість проведення
Комплексного-практичного заняття буде залежати від якісного логістичного забезпечення місця
проведення заняття, а саме обладнання Місця довготривалого несення служби з відповідною
інфраструктурою.
Прикордонна задача №3 "Охорона державного кордону відділенням інспекторів
прикордонної служби в різних умовах"
Мета: надати курсантам теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення
охорони державного кордону відділенням інспекторів прикордонної служби в різних умовах
(морська та річкова ділянки), а також підготувати курсантів до керівництво службою відділення
інспекторів прикордонної служби. Закріплення та перевірка знань та практичних навичок
отриманих в ході вивчення матеріалів прикордонної задачі, а також готовності курсанта
виконувати обов'язки старшого інспектора прикордонної служби (старшого зміни прикордонних
нарядів) здійснюється під час проведення КПЗ на ПЦЗНП "ЗМІНА ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ"
із залученням кафедр що забезпечують ПЗ-З. За результатом отриманих компетенції курсанти
.
.
.
можуть виконувати завдання в шдроздшах охорони державного кордону на посаді старшого
інспектора прикордонної служби (первинних офіцерських посадах).
Необхідною умовою якісного проведення заняття є підготовка місця його проведення що
включає в себе навчальне відділення інспекторів прикордонної служби (будівля в аварійному
стані) де необхідно передбачити службові приміщення ЦУС, начальника відділення інспекторів
прикордонної служби, кімната підготовки прикордонних нарядів до служби та інші, які обладнати
відповідно засобами зв'язку, місцем зберігання зброї та інше.
Прикордонна задача №4 "Організація та керівництво оперативно-службовою діяльністю
відділенням інспекторів прикордонної служби в різних умовах обстановки"
Мета: поглибити практичні навички курсантів щодо організації та керівництва ОСД ВІПС в
різних умовах обстановки, перевірити готовність курсантів до управління ОСД ВІПС та дій по
припиненню правопорушень. Перевірку досягнення мети ПЗ-4 та готовності курсанта до
виконання обов'язків у підрозділах охорони державного кордону (начальника відділення
інспекторів прикордонної служби) здійснити шляхом проведення КПЗ «ВІДДІЛЕННЯ
ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ» у вигляді рольової гри під час якої відпрацьовуються
питання роботи Начальника ВІПС з організації ОСД, управління ВІПС, припинення
правопорушень.
Таким чином вході вивчення дисципліни Тактика прикордонної служби курсант набуде
компетенції що забезпечать йому якісно виконувати посадові обов'язки в підрозділах охорони
державного кордону на офіцерських посадах, але це неможливо без надання йому відповідних знань
та умінь забезпечуючими кафедрами тому начальників факультетів та кафедр закликаю до співпраці
та дякую за увагу готовий відповісти на ваші запитання.

СЛУХАЛИ: Виступ начальника кафедри прикордонного контролю, кандидата наук з
державного управління, полковника Лисака Павла Петровича.
В рамках організації освітнього процесу та моделі функціонування навчального закладу
протягом 2018-2019 начального року, кафедрою прикордонного контролю проведено
переформатування навчально-методичного забезпечення підготовки офіцерів-прикордонників здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за всіма напрямками підготовки.
Основна увага приділялась розробці нових та корегуванні вже діючих навчальних матеріалів для
напрямку підготовки «Безпека державного кордону» та спеціалізації «Прикордонний контроль»
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для випускників, які у подальшому проходитимуть службу в пунктах пропуску через державний
кордон.

В рамках цієї роботи кафедрою здійснено наступні заходи:
враховано вимоги АДПСУ, ООДК, ректорату академії та керівництва факультету щодо
розробки
.
. та . впровадження в освітній процес нової моделі підготовки офіцера-прикордонника у
відповтдносп до прикордонних задач;
проведена робота щодо визначення обсягу та змісту навчальних дисциплін, що
плануються викладатися, а саме, «Прикордонний контроль», «Організація та здійснення контролю
другої лінії в пунктах пропуску», які мають логічну цілісну структуру та дозволяють готувати
майбутніх офіцерів за відповідними напрямками підготовки;
навчальні плани, робочі навчальні програми цих дисциплін обговорені
кафедри та вченій раді факультету;

ш1

засіданні

на 2018-2019 навчальний рік планується зменшення кількості навчальних дисциплін, що
викладалися на кафедрі з семи до двох, тим самим дозволяючи сконцентрувати увагу на якості
відпрацювання методичних матеріалів та методики проведення занять;
БУЛО: «Служба прикордонних нарядів у ППР», «Перевірка документів»,
«Організація ПК», «Здійснення ПК».
ТЕПЕР - «Прикордонний контроль» (для спеціалізації «Організація п1 здійснення
контролю другої лінії в пунктах пропуску»).
.
.
ЗМІСТ вищезазначених дисципшн по часовим параметрам адаптовано для викладання
курсантам за різними напрямками підготовки, фактично, курсанти всіх факультетів проходять
уніфікований курс прикордонного контролю з різницею тільки в годинах;
Безпека державного кордону загальний курс - 18 кредитів/ 350 гол аудиторної
роботи, плюс спеціалізація - 14 кредитів/ 232 год аудиторної роботи.
Філологія - 24 кредити/ 474 год аудиторної роботи.
Психологія - 20 кредити/ 394 год аудиторної роботи.
Право - 1 О кредитів/ 200 год аудиторної роботи.
Автомобільний транспорт - 4 кредити/ 88 год аудиторної роботи.
з метою зосередження основних зусиль на аудиторних заняттях, зменшепо кількість
звітностей за дисциплінами, що вивчаються, за рахунок індивідуальної роботи т:1 модульних
контролів;
при переопрацюванні робочих навчальних програм дисциплін,
індивідуальні заняття, а практична складова навчання доведена до 70%;

виключені

ВСІ

разом з тим, проводиться трансформація вже діючих робочих навчальних програм
дисциплін для наборів курсантів попередніх років з метою наближення їх змісту до нових;
основні зусилля з підготовки по спеціалізації
«Безпека державного кордону»
оперативно-службова діяльність підрозділів прикордонного контролю направлені 11:1 практичну
компоненту та наближення навчання до реальних ситуацій, які виникають у пунктах пропуску, а
також деталізацію курсу «Організація та здійснення контролю другої лінії в пунктах пропуску»;
розроблені критерії відбору курсантів для навчання за спеціальністю «Оперативно
службова діяльність підрозділів прикордонного контролю»;
кафедрам, які забезпечують підготовку курсантів з дисципліни «Прикордонний
контроль» надані компетенції, що необхідні для комплексного та структурного викла.тншя курсу з
прикордонного контролю.
На даний час, з кафедрами йде робота з погодження змісту робочих навчальних програм
забезпечуючих кафедр. Товариші члени вченої ради, представники всіх взаємодііочих кафедр,
запрошую до плідної співпраці.
При завершенні організаційних та погоджувальних заходів, на кафедрі планується перейти
до розробки навчально методичних матеріалів. Решту організаційних та практичних питань будемо
вирішувати у робочому порядку.
СЛУХАЛИ: Виступ начальника кафедри загальновійськових дисциплгп, кандидата
педагогічних наук, доцента, полковника Білоруса Андрія Миколайовича.
Підготовка всебічно розвинутого випускника академії та готового до виконаппя завдань з
забезпечення недоторканості державного кордону України в любих умовах обстановки неможлива
без повноцінної загальновійськової підготовки. Вона є основою формування в пих необхідного
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багажу знань та вмінь, що визначає військову складову його інтегрованої підготовки, як офіцера
прикордонника.
Основною кафедрою академії, що формує у випускника знання та вміння військовою
складовою є кафедра загальновійськових дисциплін.
Підготовку офіцера прикордонника в питаннях тактичної загальновійськової підготовки на
кафедрі загальновійськових дисциплін здійснюється під час вивчення навчальної дисципліни
загальна тактика.
Навчальна дисципліна включає в себе наступні навчальні дисципліни:
Тактика загальновійськових підрозділів;
Основи бойового забезпечення;
Військове мистецтво у війнах та збройних конфліктах;
Статути Збройних Сил України
Вивчення дисципліни з трьох тактичних задач та окремої теми.
Тактична задача №1 «Механізоване відділення загальновійськового підрозділу
(підрозділу складу бойового резерву Голови ДПСУ) в основних видах бою» - вивчається

протягом першого курсу навчання шляхом надання компетентностей з питань організації та
ведення загальновійськового бою механізованим відділенням загальновійськових підрозділів та
підрозділів бойового резерву Голови ДПСУ.
Тактична задача №1 включає вивчення навчального матеріалу, що визначає індивідуальну
тактичну підготовку солдата з дій на полі бою, знання індивідуальних засобів захисту, основ
військово-інженерної підготовки та загальні положення Статутів Збройних Сил України.
Вивчення навчального матеріалу тактичної задачі закінчується проведенням комплексного
практичного заняття (підсумок вивчення тактичної задачі №1).
Тактична задача №2 «Механізований взвод в основних видах бою» - вивчається
протягом другого курсу та п' ятого семестру третього курсу навчання шляхом надання
компетентностей з питань організації та ведення загальновійськового бою та виконання окремих
бойових завдань механізованим взводом загальновійськових підрозділів.
Тактична задача №2 включає вивчення навчального матеріалу, що забезпечує формування
стійких знань, умінь та навичок у курсантів щодо роботи командира механізованого взводу з
організації оборони, наступу механізованого взводу та виконання окремих завдань: ведення
військової та тактичної розвідки; ведення бойових дій в оточенні та при виході із оточення; основ
інженерного забезпечення та радіаційного, біологічного та біологічного захисту бойових
підготовки.
Вивчення навчального матеріалу закінчується проведенням комплексного практичного
заняття в комплексі з іншими кафедрами академії. В ході відпрацювання навчального матеріалу в
контексті проведення комплексного практичного заняття №2 (ТПС) здійснюється відпрацювання
питань виконання бойових завдань з посилення охорони державного кордону загальновійськовим
підрозділом (механізованим взводом) на фоні єдиної тактичної обстановки, яка визначає
ускладнення соціально-політичної обстановки на ділянці відповідальності відділення ІПС .
Вивчення навчального матеріалу тактичної задачі закінчується проведенням комплексного
практичного заняття (підсумок вивчення тактичної задачі №2).
Тактична задача №3 «Механізована рота (батальйон) в основних видах бою» -

вивчається протягом шостого семестру третього курсу та сьомого семестру четвертого курсу
навчання шляхом надання компетентностей з питань основ організації та ведення
загальновійськового бою механізованою ротою та ознайомче - механізованим батальйоном.
Тактична задача № 3 включає ВИВ';Іення навчального матеріалу, що визначає основи
виконання бойових завдань механізованою ротою (батальйоном), висвітлення особливостей
воєнного мистецтва в локальних війнах і конфліктах ХХ століття. Вона складається з тем та
проводиться на протязі третього курсу навчання. В ході відпрацювання тактичної задачі № З
здійснюється підготовка курсантів з питань організації та ведення загальновійськового бою та
виконання окремих завдань механізованою ротою (батальйоном).
Вивчення навчального матеріалу закінчується проведенням комплексного практичного
заняття в комплексі з іншими кафедрами академії. В ході відпрацювання навчального матеріалу в
контексті проведення комплексного практичного заняття №3 (ТПС) здійснюється шляхом
відпрацювання питань виконання бойових завдань загальновійськовим підрозділом
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(механізованим взводом (ротою) з посилення охорони державного кордону на дшянці
відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби.
Вивчення навчального матеріалу тактичної задачі закінчується проведенням комплексного
практичного заняття «Механізована рота в обороні» (підсумок вивчення тактичної задачі №З).
Окрема тема «Організація бойових дій підрозділами бойового резерву Голови ДПСУ»
включає вивчення навчального матеріалу, що визначає основи виконання бойових завдань та
забезпечує формування знань та умінь щодо організації та виконання завдань окремими
тактичними групами підрозділу складу бойового резерву Голови ДПСУ з виконання окремих
завдань. Відпрацювання навчального матеріалу проводиться на фоні єдиної тактичної обстановки,
що визначає виконання бойових завдань окремих тактичних груп підрозділів бойового резерву
Голови ДПСУ.
Вивчення навчального матеріалу модуля закінчується проведенням комплексного
практичного заняття «Організація бойових дій підрозділами бойового резерву Голови ДПСУ».
В ході комплексного практичного заняття здійснюється відпрацювання питань виконання
бойових завдань підрозділами складу резерву Голови ДПСУ визначеними тактичними групами в
умовах ускладнення соціально-політичної обстановки з посилення охорони державного кордону на
ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби та перевірка рівня тактичної
підготовки курсантів щодо організації дій підрозділів складу резерву Голови ДПСУ в різних
умовах обстановки.
Дана система дозволила безболісно забезпечити якісну підготовку курсантів з навчальної
дисципліни кафедри за всіма спеціальностями та спеціалізаціями. Зміст задач визначається у
відповідності до визначеного ліміту годин. Але, одночасно, він включає всі питання, за якими
необхідно здійснити підготовку випускника.
Даний підхід дозволить формувати у випускника академії вміння щодо спроможності
комплексного застосування отриманих знань та вмінь з навчальних дисциплін кафедр академії.
Разом з тим, звертаю увагу на те, що повноцінна підготовка випускника академії, як
військової людини формується на протязі всього терміну навчання курсанта та забезпечується не
тільки вивченням навчальної дисципліни загальна тактика на кафедрі загальновійськових
дисциплін, але й вивченням матеріалу навчальних дисциплін більшості кафедр другого, третього,
четвертого та п'ятого факультетів. Успіх в підготовці курсанта як всебічно розвинутого
військового можливий тільки за умови забезпечення взаємного доповнення навчального матеріалу
один одного, який викладається кафедрами академії та комплексного його змісту.
Впроваджено принцип комплексності підготовки та узгодженості викладання начального
матеріалу кафедрами, який покладено у процес узгодження робочих програм вивчення навчальних
дисциплін кафедр та навчальних планів підготовки курсантів за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти факультетів академії. І хочеться відмітити, що цей процес розпочато та він успішно
продовжується.
ВИРІШИЛИ:
І. Ухвалити проект рішення на організацію освітньої діяльності академії у 2018-20 І 9
навчальному році та графік-календар освітнього процесу.
2. Затвердити зміни до освітніх програм та навчальних планів до них, а саме:
освітньо-наукові програми «Безпека державного кордону», «Право», «Психологія»,
«Освітні, педагогічні науки» за третім (доктора філософії) рівнем вищої освіти;
освітньо-професійні програми «Безпека державного кордону», «Правоохоронна діяльність»,
«Автомобільний транспорт», «Право», «Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
освітньо-професійні програми «Безпека державного кордону», «Правоохоронна діяльність»,
«Психологія», «Автомобільний транспорт», «Право», «Філологія» за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
Третє питання порядку денного
СЛУХАЛИ ВИСТУПИ:
./ начальника кафедри перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін,
доктора педагогічних наук, професора, полковника Блощинського Ігоря
Григоровича;
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./

./

начальника кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету
іноземних мов і гуманітарних дисциплін, доктора педагогічних наук, доцента,
полковника Мірошніченко Валентини Іванівни.
заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи, доктора
військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира Анатолійовича.

.

ВИРІШИЛИ: закріпити здобувачем ступеня вищої освіти доктора педагогічних наук за
кафедрою педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету іноземних мов і
гуманітарних дисциплін Кравчука Василя Васильовича, затвердити тему дисертаційного
дослідження «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів з логістики у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю О 15 - Професійна
освіта (за спеціалізаціями), спеціалізації - теорія і методика професійної освіти та призначити
наукового консультанта- доктора педагогічних наук, професора Діденка Олександра Васильовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
СЛУХАЛИ ВИСТУП:
./ начальника науково-дослідного відділу, кандидату психолопчних наук, старшого
наукового співробітника, полковника Андрощук Олени Юріївни.
ВИРІШИЛИ: закріпити здобувачем ступеня вищої освіти доктора психологічних наук за
науково-дослідним відділом Волинець Наталію Валентинівну, затвердити тему дисертаційного
дослідження «Психологія особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби
України» за спеціальністю 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології та призначити
наукового консультанта - доктора психологічних наук, професора Швалба Юрія Михайловича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
СЛУХАЛИ ВИСТУП:
./
заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи, доктора
військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира Анатолійовича.
ВИРІШИЛИ: закріпити здобувачем наукового ступеня кандидата наук за кафедрою
конституційного, адміністративного та міжнародного права Блистів Тетяну Іванівну, затвердити
тему дисертаційного дослідження «Правопорядок в системі забезпечення національної безпеки
України: адміністративно-правовий аспект» за спеціальністю 21.07.05 - службово-бойова
діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки) та призначити наукового керівника доктора юридичних наук, доцента Халимона Сергія Івановича.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
Четверте питання порядку денного
СЛУХАЛИ ВИСТУПИ:
./ начальника кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права,
доктора юридичних наук, доцента, полковника Зьолки Валентина Леонідовича;
./ заступника ректора (проректора) Національної академії з наукової роботи, доктора
військових наук, професора, полковника Кириленка Володимира Анатолійовича.
ВИРІШИЛИ: навчальний посібник «Адміністративна відповідальність (адміністративно
юрисдикційна діяльність органів охорони державного кордону України)» авторського колективу:
Зьолки В.Л., Короля М.О., Михеєнка М.М., Моти А.Ф. ухвалити, рекомендувати до видання та
використання в освітньому процесі.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
П'яте питання порядку денного
СЛУХАЛИ: виступ заступника ректора (проректора) Національної академії з навчальної
роботи, кандидата технічних наук, доцента, полковника Псьола Сергія Васильовича.
З метою забезпечення підрозділів охорони кордону кваліфікованими офіцерськими кадрами
з вищою освітою на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 6.030402 «Правоохоронна
діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
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Підготовка фахівців за спеціальністю 6.030402 «Правоохоронна діяльність» здійснюється
переважно для потреб Державної прикордонної служби України. Професійне призначення
випускника Національної академії визначено Законом України «Про державний кордон України»,
«Про Державну прикордонну службу України», керівними документами, наказами Адміністрації
Державної прикордонної служби України.
Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 6.030402 «Правоохоронна діяльність» у
Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.
Підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю
6.030402 «Правоохоронна діяльність» забезпечує 40 науково-педагогічних працівників. Всі вони є
досвідченими та визнаними в академії фахівцями своєї справи. Постійно працюють над
підвищенням рівня своєї професійної та наукової підготовки.
Освітній процес з підготовки фахівців забезпечує кафедра кримінального права та процесу,
яка є випусковою для заявленої спеціальності.
ВИРІШИЛИ:
1. затвердити справу щодо первинної акредитації спеціальності 6.030402 «Правоохоронна
діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом
освітньої послуги 60 осіб та направити матеріали справи до Міністерства освіти і науки
України для розгляду.
2. Направити справу до 4 квітня 2018 року до Міністерства освіти і науки України на
погодження та затвердження.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

---

Учений секретар

С.О. Чуняк

