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ПРОТОКОЛ№6

вiд 19 лютого 2019 року
засiдання вченот ради факультету охорони та захисту державного кордону Нашональног
академп Державно) прикордонног служби У краши iменi Богдана Хмельницького
Головуючий - начальник факультету безпеки державного кордону кандидат
технiчних наук, доцент полковник Адамчук О.В.
На засiдання присутнi:
1. Заступник начальника факультету з навчально-методичног роботи кандидат
педагогiчних наук, полковник Степанов С.П.
2. Заступник начальника факультету по роботi з персоналом кандидат
педагопчних наук, полковник Мiрошнiченко А.А.
3. Начальник кафедри тактики прикордоннот служби кандидат педагогiчних наук,
доцент полковник Трембовецький О.Г.
4. Начальник кафедри прикордонного контролю кандидат наук з державного
управлiння, полковник Лисак П.П.
5. Начальник кафедри юнологй кандидат психологiчних наук, доцент полковник
Афанасьев А. О.
6. Начальник кафедри загальновiйськових дисциплiн кандидат психолоriчних
наук, полковник Бiлорус А.М.
7. Начальник кафедри фтзично] пiдготовки та особистот безпеки кандидат
педагоriчних наук, доцент пiдполковник Мельнiков А.В.
8. Начальник кафедри вогневог та тактико спешально) пiдrотовки кандидат
психологiчних наук, доцент Тробюк B.I.
Секретар - методист факультету схорони та захисту державного кордону прашвник

Коваль О.С.
Порядок денний:

1. Обговорення змiн до ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону у зв'язку з
введениям в дiю Стандарту вищот освiти за сnецiальнiстю 252 Безпека державного кордону
(Наказ МОН №1384 вiд 12.12.2018 р.).
По питаннях слухали:

начальника кафедри, кандидата педагопчних наук, полковник Трембовецького О.Г. з
шформашсю щодо змiсту ОПП за спецiальнiстю 252 Безпека державного кордону
проект освпньот програми за мiсяць до розгляду вченот ради факультету було надано
представникам академiчноi" спiлыюти
для
обговорення
та формування пропозицй щодо
.
..
.·
.
удосконалення.
Пропозицп щодо удосконалення ОПП врахованi, зокрема переглянуп ПРН ОПП та
приведен! у вiдповiднiсть до СВО 252 «Безпека державного кордону».
В иступили:

заступник начальника факультету з навчалъно-методичног роботи кандидат педагогiчних
наук, полковник Степанов С.П.
професор кафедри тактики прикордонног служби, кандидат вiйськових наук, доцент
Каштелян С.О.

доцент кафедри тактики прикордонног служби, кандидат психолопчних наук, Лазоренко
О.В.
У хвалили:
1. Внести змiни в ООК у вiдповiдностi до ПРН за СВО 252 «Безпека державного

кордону».
2. Подати пропозицп в рiшення ректора на органiзацiю освпньог дiяльностi в
навчапьному роцi.
Голосували:
« За » - одноголосно

~

Секретар
працiвник

~~- о.е. Коваль

