Впровадження уніфікованої програми підготовки представників
прикордонних відомств країн ЄС
Frontex
Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів
Європейського Союзу —
агентство
Європейського
Союзу,
яке
займається
охороною
зовнішніх
кордонів. Це агентство є
відповідальним
за
координацію
діяльності
національних прикордонних
служб
та
забезпечує
надійність кордонів країнчленів
ЄС
з
іншими

країнами. Штаб-квартира агентства знаходиться у Варшаві.
Frontex був заснований відповідним розпорядженням Європейської Ради.
Агентство почало працювати з 3 жовтня 2005 року та стало першим з агентств
ЄС, яке базується в одній з нових країн-членів ЄС.
Державна прикордонна служба України тісно співпрацює з Агентством
Frontex, починаючи з 11 червня 2007 року, після підписання в Люксембурзі
керівниками цих відомств робочої домовленості щодо встановлення
оперативного співробітництва.

ССС
«ССС» – CommonCoreCurriculum
Головною метою Уніфікованої програми підготовки є створення

уніфікованих стандартів для навчальних закладів з підготовки прикордонників,
викладачів і тих хто навчаються у всіх країнах-членах ЄС. Після впровадження
ССС у національні програми підготовки процес навчання спрямовується таким
чином, щоб ті хто навчаються одержували однакові знання у своїй професійній
сфері,
необхідні
навички
й
формували
відповідні ставлення,
які будуть потрібні
для
виконання
професійних
обов'язків
щодо
охорони
кордонів,
незалежно від країни
навчання.
Принципи
моделі інтегрованого
прикордонного управління вимагають єдності підходів до організації та
здійснення прикордонної діяльності. Співробітники прикордонних служб, що

беруть участь у спільних операціях на зовнішніх кордонах, повинні мати
однакове розуміння спільних дій, що можна досягти завдяки уніфікованій
базовій підготовці.
У рамках проекту
Агентства ЄС Frontex
«Східне партнерство з
нарощування
потенціалу у сфері
інтегрованого
управління кордонами»
на 2015-2017 роки
експертами Агентства
надавалася додаткова
консультаційна
допомога щодо імплементації Уніфікованої програми підготовки(ССС-2012) у
національні системи підготовки прикордонників. Незважаючи на відсутність у
ДПСУ заходів із централізованого впровадження Програми, в грудні 2016 року,
з метою з’ясування тематичної відповідності освітнього процесу Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького (НАДПСУ) та змісту ССС-2012, кафедрами 2-5 факультетів
Національної академії було проведено відповідний порівняльний аналіз на
основі спеціальності «Охорона та захист державного кордону». У результаті
аналізу було зафіксовано повне або часткове висвітлення 77,5 % тем
Уніфікованої навчальної програми в освітньому процесі Національної академії,
що, зі слів експертів Frontex, є високим показником.
Тематика ССС-2012, викладання якої належить до компетенції кафедри
прикордонного контролю (зокрема щодо: перевірки паспортних документів,
огляду транспортних засобів, проведення співбесід з особами, застосування
спеціальних технічних засобів, технології здійснення прикордонного
контролютощо) гармонізована з врахуванням національних потреб та майже
повністю відображена в робочих програмах відповідних навчальних дисциплін
кафедри.
У рамках Програми оцінки сумісності 07.12.2017 року на базі НАДПСУ
за участі представників Агентства ЄС Frontex організовано та проведено
тестування курсантів навчальної групи четвертого курсу на основі єдиного для
всіх країн-учасниць проекту тесту. Проведення тестування курсантів
здійснювалося в режимі он-лайн, використовуючи віддалений комп’ютерний
доступ до тестової програми, яка зберігається на сервері Агентства, із
автоматичним отриманням результатів. Тест складався з 50 питань. Усі
курсанти, залучені до участі в тестуванні, продемонстрували хороші та відмінні

результати з показником успішності 78-96 %, про що отримали відповідні
сертифікати.
Водночас,
на
початку 2016 року
Агентство
Frontex
прийняло
рішення
запустити
третє
оновлення Програми.
Цього разу оновлення
змісту
відбувалося
паралельно
з
узгодженням ССС з
Галузевою
рамкою
кваліфікацій у сфері
охорони
кордону
(ГРК). Крім того, оновленню ССС сприяло підписання Регламенту про
Європейську прикордонну та берегову охорону. До процесу оновлення
четвертого видання ССС були залучені й експерти Національної академії
Держприкордонслужби України.
Процес оновлення Програми тривав протягом 2016 року. Кінцевий
варіант документу було остаточно завершено і оформлено на початку 2017
року. Четверте видання ССС зразка 2017 року було офіційно прийнято в
Європейський день Прикордонної та Берегової Охорони країн ЄС в червні 2017
року у Варшаві. У вересні того ж року було розпочато здійснення перекладу
змісту УПП 2017 з англійської на національні мови з подальшою її
імплементацією в підготовку співробітників прикордонних відомств та
берегової охорони в навчальних центрах країн-учасниць проекту.
Україномовний переклад тексту програми здійснювався науково-педагогічним
складом НАДПСУ і був завершений у червні 2018 року.
На сьогоднішній день триває робота над чистовим редагуванням та
форматуванням україномовної версії ССС-2017 для подальшої імплементації
положень оновленого документу в освітній процес НАДПСУ та інших центрів
підготовки в структурі Державної прикордонної служби України.

