НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

НАКАЗ
«31» серпня 2021 року

м. Хмельницький

№ 225

Про закріплення навчальних
дисциплін за кафедрами
Національної академії
Керуючись вимогами Закону України «Про освіту», рішенням Вченої ради
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького (далі – Національна академія) від 22 квітня 2021 року, з метою
забезпечення якісної організації освітнього процесу у 2021-2022 навчальному
році, впорядкування підготовки навчально-методичних комплексів і
забезпечення фахового викладання навчальних дисциплін
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити наступне закріплення навчальних дисциплін, які викладаються
для здобувачів І (бакалаврського), ІІ (магістерського) та ІІІ (освітньо-наукового)
рівнів вищої освіти, за кафедрами Національної академії:
а) на факультеті підготовки керівних кадрів
за кафедрою прикордонної безпеки
1. Діяльність Державної прикордонної служби України.
2. Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби України.
3. Оперативно-службова діяльність підрозділів охорони державного кордону.
4. Підрозділи охорони державного кордону.
5. Протидія загрозам Національних інтересів України на державному кордоні
(аспекти організації).
6. Теоретико-прикладні проблеми ОСД ДПСУ.
за кафедрою національної безпеки та управління
1. Державне управління у сфері національної безпеки.
2. Діяльність штабів Державної прикордонної служби України.
3. Діяльність штабів Державної прикордонної служби України та Збройних Сил
України.
4. Інформаційно-аналітична діяльність Державної прикордонної служби
України.
5. Інформаційна політика та інформаційна безпека.
6. Методологія управління органами Державної прикордонної служби України.
7. Наукові основи управління.
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8. Національна безпека України.
9. Управління повсякденною діяльністю.
10. Стратегія та основи стратегічного планування.
11. Теорія і практика наукових досліджень.
12. Теоретико-прикладні проблеми оперативно-службової діяльності Державної
прикордонної служби України.
13. Управління змінами та впровадження інновацій.
за кафедрою воєнного мистецтва
1. Бойове забезпечення і тактика родів військ.
2. Основи оборони України.
3. Служба штабів ЗСУ.
4. Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України.
5. Тактика родів військ та бойове забезпечення.
б) на факультеті безпеки державного кордону
за кафедрою прикордонної служби
1. Основи управління персоналом.
2. Основи діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби.
3. Прикордонне слідознавство.
4. Прикордонна служба.
5. Управління підрозділом дільничних інспекторів прикордонної служби.
за кафедрою прикордонного контролю
1. Інформаційно-аналітична діяльність прикордонних підрозділів.
2. Прикордонний контроль.
3. Прикордонний контроль у системі національної і міжнародної безпеки.
4. Технології захисту та підробки документів.
за кафедрою кінології
1. Методика і техніка класичного та оперантного навчання.
2. Методика підготовки кінологічних розрахунків.
3. Організація кінологічного забезпечення прикордонної служби.
4. Організація кінологічного забезпечення прикордонного контролю.
5. Організація кінологічного забезпечення в інженерному та інших видах
бойового забезпечення.
6. Організація кінологічної служби.
7. Основи кінології.
8. Основи службової кінології.
9. Основи зоопсихології етології та вищої нервової діяльності.
10. Основи зоопсихології та етології.
11. Основи фізіології вищої нервової діяльності.
12. Підготовка інструктора-методиста з кінологічного забезпечення.
13. Управління службою підрозділів кінологічного забезпечення.
за кафедрою загальновійськових дисциплін
1. Військова топографія.
2. Воєнне мистецтво у війнах та збройних конфліктах.
3. Воєнна історія.
4. Загальна тактика.
5. Основи бойового забезпечення.
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за кафедрою фізичної підготовки та особистої безпеки
1. Фізичне виховання.
2. Фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили.
3. Фізична підготовка.
за кафедрою вогневої та тактико-спеціальної підготовки
1. Вогнева підготовка.
2. Засоби посилення прикордонних підрозділів.
3. Організація вогневої підготовки.
4. Тактико-вогнева підготовка.
5. Тактико-спеціальна підготовка.
в) на факультеті правоохоронної діяльності
за кафедрою теорії права та кримінально-процесуальної діяльності
1. Адвокатура та нотаріат України.
2. Адвокатура та адвокатська етика.
3. Актуальні
проблеми
застосування
кримінально-процесуального
законодавства.
4. Актуальні проблеми кримінального права та процесу.
5. Актуальні проблеми теорії держави та права.
6. Актуальні проблеми цивільного права.
7. Актуальні проблеми цивільно-процесуальної діяльності.
8. Антикорупційна діяльність.
9. Антикорупційне законодавство.
10. Відшкодування шкоди.
11. Господарське право.
12. Господарське процесуальне право.
13. Громадянське суспільство.
14. Документознавство в правоохоронних органах.
15. Екологічне право.
16. Європейські стандарти кримінального процесу.
17. Житлове право.
18. Захист прав споживачів.
19. Земельне право.
20. Історія держави і права України та зарубіжних країн.
21. Історія держави і права України.
22. Криміналістика.
23. Кримінальне право.
24. Кримінальний процес.
25. Кримінально-виконавче право.
26. Кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів.
27. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності.
28. Кримінологія.
29. Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.
30. Міжнародне приватне право.
31. Нормотворча діяльність.
32. Нотаріат України.
33. Організація судових та правоохоронних органів.
34. Організація нотаріальної діяльності.
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Організація юридичної служби.
Основи кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень.
Основи кримінального права, процесу і криміналістики.
Основи судової медицини та психіатрії.
Особливості розслідування транскордонних кримінальних правопорушень.
Порівняльне правознавство.
Правове забезпечення охорони кордону.
Правовий захист прав споживача.
Правознавство.
Практикум з оформлення кримінально-процесуальних документів.
Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень.
Римське приватне право.
Судова медицина та судова психіатрія.
Теоретико-правові засади охорони державного кордону.
Теорія держави і права.
Теорія і практика кримінально-процесуального доказування.
Теорія і практика наукових досліджень.
Транспортне право.
Трудове право.
Філософія права.
Цивільне право.
Цивільне, сімейне право.
Цивільний процес.
Юридична деонтологія.
Юридична психологія.
за кафедрою адміністративної діяльності
1. Адміністративна відповідальність.
2. Адміністративна деліктологія.
3. Адміністративне право.
4. Адміністративне судочинство в Україні.
5. Адміністративний процес.
6. Адміністративно-деліктне право.
7. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції.
8. Адміністративно-правове забезпечення.
9. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів.
10. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів охорони державного
кордону.
11. Адміністративно-юрисдикційна діяльність прикордонних підрозділів.
12. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу.
13. Актуальні проблеми міжнародного права.
14. Актуальні проблеми Ради Європи та Європейського Союзу.
15. Актуальні проблеми фінансового права.
16. Військове право.
17. Державна служба в Україні.
18. Державне (конституційне) право зарубіжних країн.
19. Конституційне право України та зарубіжних країн.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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20. Конституційне право України.
21. Митна політика та митна справа.
22. Митне право.
23. Міграційне право.
24. Міжнародне гуманітарне право.
25. Міжнародне право.
26. Міжнародне судочинство.
27. Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності.
28. Основи митної справи.
29. Основи прав людини.
30. Податкове право.
31. Правова підготовка.
32. Право Ради Європи та Європейського Союзу.
33. Правове забезпечення охорони кордону.
34. Практикум з оформлення адміністративно-процесуальних документів.
35. Проблеми конституційного права України.
36. Проблеми міграційного права.
37. Протидія злочинам та адміністративним правопорушенням на державному
кордоні.
38. Теоретико-правові засади забезпечення охорони державного кордону.
39. Фінансове право.
за кафедрою спеціальних дисциплін
1. Актуальні проблеми оперативно-розшукового процесу.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення.
3. Керівництво діяльністю оперативно-розшукових підрозділів.
4. Кримінальний аналіз та оперативно-технічне забезпечення.
5. Негласні слідчі (розшукові) дії.
6. Оперативно-розшукова діяльність.
7. Оперативне документування.
8. Оперативно-розшукове провадження.
9. Оперативна протидія організованій злочинності та тероризму.
10. Оперативна протидія злочинності на державному кордоні.
11. Організаційно-правові засади оперативно-розшукової діяльності.
12. Основи оперативно-розшукової діяльності.
13. Розвідувальна та контррозвідувальна діяльність.
14. Тактика оперативно-розшукової діяльності.
15. Управління оперативно-розшуковою діяльністю.
г) на факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності
за кафедрою іноземних мов
1. Військовий переклад.
2. Вступ до мовознавства.
3. Етика перекладача.
4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
5. Іноземна мова за професійним спрямуванням
6. Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька).
7. Іноземна мова наукового спілкування.
8. Історія англійської мови
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9. Історія зарубіжної літератури
10. Комунікативні стратегії англійської мови.
11. Комунікативні стратегії німецької мови.
12. Латинська мова.
13. Лексикологія основної іноземної мови.
14. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька).
15. Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови.
16. Лінгвокраїнознавство Польщі.
17. Лінгвокраїнознавство Румунії.
18. Лінгвокраїнознавство Словаччини.
19. Основи перекладу ділового мовлення та юридичної літератури.
20. Основи послідовного перекладу.
21. Основи теорії мовної комунікації.
22. Основи термінознавства ОІМ.
23. Переклад громадсько-політичних текстів.
24. Польська мова за професійним спрямуванням.
25. Порівняльна граматика англійської та української мов.
26. Порівняльна граматика основної іноземної та української мов.
27. Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька).
28. Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька, французька).
29. Практика письмового та усного перекладу (англійська мова).
30. Практика письмового та усного перекладу (друга мова).
31. Практична граматика англійської мови.
32. Практична граматика з основної іноземної мови.
33. Практичний курс англійської мови.
34. Практичний курс другої іноземної мови (німецька, французька).
35. Практичний курс другої іноземної мови (турецька, словацька, румунська).
36. Практичний курс основної іноземної мови.
37. Практичний курс другої іноземної мови (німецька).
38. Практичний курс польської мови.
39. Практичний курс словацької мови.
40. Практичний курс турецької мови.
41. Румунська мова за професійним спрямуванням.
42. Словацька мова за професійним спрямуванням.
43. Спеціальний переклад.
44. Стилістика.
45. Сучасна англійська література.
46. Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови.
47. Теорія та практика письмового та усного перекладу.
48. Термінознавство.
49. Техніка усного послідовного та синхронного перекладу.
за кафедрою психології, педагогіки та соціально-економічних
дисциплін
1. Актуальні проблеми педагогіки вищої військової школи.
2. Антропологія.
3. Вступ до спеціальності.
4. Гендерна психологія.

7

5. Диференційна психологія.
6. Економіка підприємства.
7. Загальна психологія з практикумом.
8. Історія психології.
9. Кіберкультура.
10. Клінічна та патопсихологія.
11. Лідерство і робота в команді.
12. Методика викладання у вищій школі.
13. Морально-психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності.
14. Освітні наукові проекти.
15. Основи анатомії та фізіології нервової системи людини.
16. Основи конфліктології.
17. Основи наукової комунікації.
18. Основи психокорекції з практикумом.
19. Основи психологічного дослідження та експериментальна психологія.
20. Основи психологічного консультування та психотерапії.
21. Педагогіка і психологія.
22. Педагогіка та психологія у професійній діяльності.
23. Політична психологія.
24. Політичні та економічні системи.
25. Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу.
26. Практична підготовка.
27. Психогігієна та психопрофілактика.
28. Психодіагностика.
29. Психологія діяльності в особливих умовах.
30. Психологія екстремальної діяльності.
31. Психологія забезпечення в ДПСУ.
32. Психологія здоров’я.
33. Психологія конфлікту
34. Психологія мас.
35. Психологія особистості та психологія розвитку.
36. Психологія саморегуляції.
37. Психологія та педагогіка у професійній діяльності
38. Психологія управління.
39. Психотренінг.
40. Політична психологія.
41. Соціальна та вікова психологія.
42. Соціологія, етика, естетика та релігієзнавство.
43. Стартап-технології.
44. Сучасні філософсько-освітні напрями.
45. Українська мова (за професійним спрямуванням).
46. Управління проектами.
47. Філософія та методологія науки.
48. Філософія.
за кафедрою транспортних засобів та інженерного забезпечення
охорони державного кордону
1. Автотехнічна експертиза (дослідження обставин ДТП).
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2. Автотехнічне забезпечення.
3. Будова машин прикордонного підрозділу
4. Водіння колісних машин.
5. Діяльність служб інженерного та технічного забезпечення
6. Експлуатаційні властивості транспортних засобів і спеціальної техніки.
7. Експлуатація технічних засобів охорони кордону.
8. Електронне та електричне обладнання машин ДПСУ.
9. Інженерне забезпечення охорони кордону.
10. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення охорони кордону.
11. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення.
12. Машини інженерного озброєння.
13. Надійність транспортних засобів.
14. Організація автомобільних перевезень.
15. Організація інженерного забезпечення прикордонних підрозділів.
16. Організація інженерного забезпечення.
17. Організація інженерного та технічного забезпечення
18. Організація технічного забезпечення
19. Основи діагностики та технічного обслуговування
20. Основи експлуатації машин прикордонного підрозділу
21. Основи конструкції автобронетанкової техніки
22. Основи конструкції машин ДПСУ
23. Основи побудови технічних засобів охорони кордону.
24. Основи ремонту озброєння та техніки в ООДК
25. Основи теорії автомобілів та автомобільних двигунів
26. Перспективи вирішення проблем забезпечення ОСД ДПСУ (аспект
застосування ТЗ)
27. Системний аналіз технічних проблем безпеки державного кордону.
28. Прикордонні дороги та інженерні споруди.
29. Теоретико-прикладні проблеми забезпечення оперативно-службової
діяльності Державної прикордонної служби України.
30. Технічна експлуатація та водіння бойових машин
31. Технічна кібернетика транспорту.
32. Технічні засоби охорони кордону.
33. Фортифікація, маскування та інженерні загородження.
за кафедрою телекомунікаційних та інформаційних систем
1. Бази даних.
2. Експлуатація і технічне забезпечення.
3. Електроживлення систем зв'язку.
4. Електро-радіовимірювання.
5. Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка.
6. Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах.
7. Зв'язок в прикордонних підрозділах.
8. Зв'язок і програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів.
9. Зв’язок та інформаційні системи.
10. Інтелектуальні системи обробки даних.
11. Інформатика.
12. Інформаційні системи.
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13. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
14. Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів.
15. Комп’ютерні мережі.
16. Комп’ютерні технології документування.
17. Комутація та системи абонентського доступу.
18. Моделювання систем.
19. Моделювання та керування телекомунікаційними мережами.
20. Організація зв’язку.
21. Організація наукових досліджень в галузі
22. Основи інформаційної безпеки.
23. Основи програмування.
24. Основи схемотехніки.
25. Прийомо-передавачі та напрямні системи зв'язку.
26. Пристрої надвисоких частот та антени.
27. Програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів.
28. Радіотехнічні системи.
29. Розподілені системи передачі даних.
30. Системи мобільного зв'язку.
31. Системи та комплекси зв'язку ООДК.
32. Системи телебачення та радіомовлення.
33. Структури даних та об'єктно-орієнтоване програмування.
34. Теоретико-прикладні проблеми забезпечення оперативно-службової
діяльності Державної прикордонної служби України (Тема 1)
35. Теорія електричних кіл.
36. Теорія електричного зв’язку.
37. Цифрова техніка та мікропроцесори.
за кафедрою загальнонаукових та інженерних дисциплін
1. Безпека життєдіяльності і екологічна безпека.
2. Безпека життя і діяльності.
3. Біологія собаки.
4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
5. Вища математика.
6. Деталі машин.
7. Деталі машин та системи автоматизованого проектування в галузі.
8. Дискретна математика.
9. Дослідження операцій (задачі, методологія).
10. Екологічний моніторинг.
11. Електродинаміка і поширення радіохвиль.
12. Інженерна графіка та основи систем автоматизованого проектування.
13. Інженерна графіка.
14. Інформатика.
15. Комп’ютерна графіка.
16. Математико-статистичні методи обробки результатів експерименту.
17. Математичне програмування.
18. Математичні методи в психології.
19. Методи
математичного
моделювання
у
психолого-педагогічних
дослідженнях.
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Методи наукових досліджень.
Метрологія, стандартизація та сертифікація.
Моделювання в науково-технічних дослідженнях.
Опір матеріалів.
Основи математичної статистики.
Основи обробки інформації.
Основи природничих і технічних знань.
Основи обробки матеріалів.
Основи статистичного аналізу.
Паливо-мастильні матеріали.
Системи автоматизованого проектування.
Системний аналіз.
Спеціальні розділи математики.
Теоретична та прикладна механіка.
Теорія ймовірностей.
Теорія технічних систем.
Технологія автоконструкційних матеріалів та матеріалознавство.
Основи теплотехніки.
Фізика.
Фізичні основи роботи теплового двигуна.
Хімія.
за кафедрою логістики
1. Військовий тил.
2. Економіка, організація та планування продовольчого забезпечення.
3. Економіка, організація та планування забезпечення ПММ.
4. Експлуатація технічних засобів тилу.
5. Логістика в ДПСУ.
6. Основи логістики.
7. Організація тилового забезпечення.
8. Тактична медицина.
9. Технічні засоби служб тилу.
10. Тилове забезпечення охорони кордону.
11. Фінансування та забезпечення діяльності Державної прикордонної служби
України.
за кафедрою військової підготовки
1. Військова підготовка.
2. Здійснити наступне закріплення навчальних дисциплін, які викладаються
на курсах підвищення кваліфікації, за кафедрами Національної академії:
а) на факультеті підготовки керівних кадрів
за кафедрою прикордонної безпеки
1. Оперативно-службова діяльність органу охорони державного кордону (для
курсів начальників ООДК, начальників штабів ООДК, ЗМО та офіцерів з резерву
висування на ці посади).
2. Оперативно-службова діяльність підрозділу охорони державного кордону
(курси начальників ВПС ОДК та офіцерів з резерву висунення на ці посади).
за кафедрою національної безпеки та управління
1. Кадрове забезпечення в органах Державної прикордонної служби України.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Управління оперативно-службовою діяльністю прикордонного загону.
Управління людським потенціалом.
Методична підготовка.
Аналіз ризиків та оцінка уразливості.
Профілювання ризиків.
б) на факультеті безпеки державного кордону
за кафедрою прикордонної служби
1. Тактика прикордонної служби.
за кафедрою прикордонного контролю
1. Прикордонний контроль (для курсів Спеціалісти ДПСУ з виявлення
підроблених документів).
2. Прикордонний контроль (для курсів підвищення кваліфікації начальників
ВПС ООДК та офіцерів з резерву висунення на ці посади).
3. Прикордонний контроль (для курсів підвищення кваліфікації начальників
відділень інспекторів прикордонної служби та кандидатів на ці посади).
4. Прикордонний контроль (для курсів підготовки офіцерів, які прибули для
подальшого проходження служби з інших відомств та офіцерів прийнятих на
військову службу за контрактом із запасу).
5. Прикордонний контроль (для курсів підвищення кваліфікації експертів
Держприкордонслужби з виявлення викрадених транспортних засобів).
6. Тактика дій прикордонних підрозділів (для курсів з допідготовки офіцерів, які
плануються до вибуття в район проведення бойових дій).
за кафедрою кінології
1. Кінологічне забезпечення оперативно-службової діяльності органів та
підрозділів охорони державного кордону.
за кафедрою загальновійськових дисциплін
1. Воєнно-інженерна підготовка.
2. Загальновійськова підготовка.
3. Загальна тактика.
4. Матеріально-технічне забезпечення.
5. Тактична підготовка.
6. Топографія.
за кафедрою фізичної підготовки та особистої безпеки
1. Фізичне виховання та застосування сили (для курсів підвищення кваліфікації
начальників відділень дільничних інспекторів прикордонної служби та
кандидатів на ці посади).
2. Фізична
та спеціальна фізична підготовка (для курсу з підготовки
військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном).
3. Особиста безпека та застосування сили (для курсів підготовки офіцерів, які
прибули для подальшого проходження служби з інших відомств та офіцерів
прийнятих на військову службу за контрактом із запасу).
4. Фізична підготовка (для курсів офіцерів оперативних підрозділів).
за кафедрою вогневої та тактико-спеціальної підготовки
1. Вогнева та тактико-спеціальна підготовка.
в) на факультеті правоохоронної діяльності
за кафедрою теорії права та та кримінально-процесуальної діяльності
2.
3.
4.
5.
6.
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1. Правові аспекти управління людським потенціалом («Нове обличчя
кордону»).
2. Правова підготовка (підвищення кваліфікації начальників прикордонних
загонів, перших заступників начальників прикордонних загонів-начальників
штабів, офіцерів з резерву висунення на ці посади).
3. Правова підготовка (офіцерів, які прибули для подальшого проходження
служби з інших відомств та офіцерів прийнятих на військову службу за
контрактом із складу запасу).
4. Правова підготовка (курси підвищення кваліфікації для офіцерів оперативних
підрозділів).
за кафедрою адміністративної діяльності
1. Адміністративно-юрисдикційна діяльність.
2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Державної прикордонної служби
України.
3. Правова підготовка.
4. Правове забезпечення охорони кордону.
5. Правові аспекти управління людським потенціалом.
за кафедрою спеціальних дисциплін
1. Оперативне документування.
2. Оперативний кримінальний аналіз.
3. Основи оперативно-розшукової діяльності.
4. Негласні слідчі (розшукові) дії.
5. Спеціальна підготовка.
6. Технічна підготовка – 1.
7. Технічна підготовка – 2.
8. Спеціальна дисципліна – 2.
9. Спеціальна дисципліна – 5.
10. Управління оперативно-розшуковою діяльністю оперативно-розшукових
підрозділів.
г) на факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності
за кафедрою іноземних мов
1. Іноземна мова.
2. Англійська мова для повсякденного вжитку.
3. Англійська мова для професійних потреб.
за кафедрою психології, педагогіки та соціально-економічних
дисциплін
1. Морально-психологічне забезпечення.
2. Психологічне забезпечення службової діяльності.
3. Організаційно-психологічна
підготовка
до
професійно-управлінської
діяльності керівників органів охорони державного кордону.
4. Психологічні аспекти управління людським потенціалом.
5. Робота з персоналом.
6. Робота з особовим складом.
7. Українознавство.
8. Українська мова (за професійним спрямуванням).
9. Професійно-правова культура чергового коменданта закордонних
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дипломатичних установ України.
10. Етика професійної діяльності прикордонника.
11. Психологічний супровід учасників АТО та ООС.
12. Допідготовка психологів підрозділів комплектування.
за кафедрою транспортних засобів та інженерного забезпечення
охорони державного кордону
1. Інженерне забезпечення охорони кордону.
2. Інженерне забезпечення та технічні засоби охорони кордону.
3. Експлуатація транспортних засобів.
4. Матеріально-технічне забезпечення.
за кафедрою телекомунікаційних та інформаційних систем
1. Організація зв’язку.
2. Обчислювальна техніка.
3. Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів.
4. Спеціальний зв'язок ДПСУ.
5. Зв'язок в прикордонному підрозділі.
6. Зв'язок і програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів.
7. Управління оперативно-службовою діяльністю (організація зв’язку).
8. Технічна підготовка (Р-3).
9. Технічний захист інформації.
за кафедрою логістики
1. Тактична медицина.
2. Тилове забезпечення охорони кордону.
3. Наказ ректора академії від 31 серпня 2020 року № 185 «Про закріплення
навчальних дисциплін за кафедрами Національної академії» вважати таким, що
втратив чинність.
4. Контроль виконання наказу покласти на заступника ректора (проректора)
з навчальної та наукової роботи полковника Сергія БІЛЯВЦЯ.

Ректор
генерал-майор

Олександр ЛУЦЬКИЙ
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ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник ректора (перший проректор)
полковник
___ ___ 2021
Заступник ректора (проректор)
з навчальної та наукової роботи
полковник
___ ___ 2021
Заступник ректора (проректор)
з персоналу
полковник
___ ___ 2021
Заступник ректора (проректор)
з матеріального та технічного забезпечення
полковник
___ ___ 2021

Олександр МЕЙКО

Сергій БІЛЯВЕЦЬ

Павло ЛИСАК

Юрій ТКАЧУК

В. о. помічника ректора Національної академії з правової роботи –
начальника групи юридичного забезпечення
майор юстиції
Денис КОСМІНА
___ ___ 2021
Провідний професіонал з антикорупційної діяльності
групи з питань запобігання та виявлення корупції
працівник
___ ___ 2021
Начальник відділення контролю та документального
забезпечення
підполковник
___ ___ 2021

Андрій Сорока 8535

Ігор КАТЮК

Ірина ЖИЛКІНА
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ЛИСТ ДОВЕДЕННЯ
наказу ректора академії від «___» __________ 2021 року № ____
Начальник факультету підготовки керівних кадрів
полковник
“____” _________ 2021 року

Юрій ІВАШКОВ

Начальник факультету безпеки державного кордону
полковник
“____” _________ 2021 року

Олександр АДАМЧУК

Начальник факультету правоохоронної діяльності
полковник
“____” _________ 2021 року

Анатолій МІРОШНІЧЕНКО

Начальник факультету забезпечення оперативно-службової діяльності
полковник
Богдан ЄВДОХОВИЧ
“____” _________ 2021 року
Професор кафедри прикордонної безпеки
полковник
“____” _________ 2021 року

Олексій ГЛУЗДАНЬ

Начальник кафедри національної безпеки та управління
полковник
“____” _________ 2021 року

Андрій МАЛЬЦЕВ

Начальник кафедри воєнного мистецтва
полковник
“____” _________ 2021 року

Олег СТАВИЦЬКИЙ

Професор кафедри прикордонної служби
полковник
“____” _________ 2021 року

Олександр ЛАЗОРЕНКО

Начальник кафедри прикордонного контролю
полковник
“____” _________ 2021 року

Олександр САМОЙЛЕНКО

Начальник кафедри кінології
полковник
“____” _________ 2021 року

Анатолій АФАНАСЬЄВ

Професор кафедри загальновійськових дисциплін
полковник
“____” _________ 2021 року

Віталій ЖУРАВЕЛЬ

Начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки
полковник
Андрій МЕЛЬНІКОВ
“____” _________ 2021 року
Начальник кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки
полковник
Андрій КУРАШКЕВИЧ
“____” _________ 2021 року
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Начальник кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності
полковник юстиції
Олег ГАНЬБА
“____” _________ 2021 року
Начальник кафедри адміністративної діяльності
полковник юстиції
“____” _________ 2021 року

Андрій МОТА

Начальник кафедри спеціальних дисциплін
полковник
“____” _________ 2021 року

Олександр МАХЛАЙ

Начальник кафедри іноземних мов
полковник
“____” _________ 2021 року

Ігор БЛОЩИНСЬКИЙ

Начальник кафедри психології, педагогіки
та соціально-економічних дисциплін
полковник
“____” _________ 2021 року

Валентина МІРОШНІЧЕНКО

Начальник кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення
охорони державного кордону
полковник
Володимир СОБЧЕНКО
“____” _________ 2021 року
Начальник кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем
полковник
Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ
“____” _________ 2021 року
Завідувач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін
працівник
Людмила БОРОВИК
“____” _________ 2021 року
Начальник кафедри логістики
полковник
“____” _________ 2021 року

Василь КРАВЧУК

Завідувач кафедри військової підготовки
працівник
“____” _________ 2021 року

Володимир СЕРЕДА

