Основні результати розвитку
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького за 2014-2019 роки
1.
Порівняно з 2013 роком набір на
навчання курсантів збільшено понад
100 %.
Упродовж останніх років в академії
створено умови для реалізації освітньої
діяльності за всіма рівнями військової
освіти:

тактичний;

оперативно-тактичний;

оперативно-стратегічний.
Це єдина в Україні військова академія, в якій реалізовано таку можливість.
Упродовж 2015–2019 років додатково ліцензовано 8 спеціальностей:
2 за рівнем молодший бакалавр;
2 за бакалаврським рівнем;
4 за магістерським рівнем.
Кількість бакалаврських спеціальностей
збільшено на 35 %,
магістерських – утричі.
Крім цього, ліцензовано 2 спеціальності
за програмою підготовки офіцерів
запасу.

2.

Збільшено кількість додаткових
професійних спрямувань утричі.
Акредитовано підготовку за двома
спеціальностями бакалаврського рівня
та
двома
освітньо-професійними
програмами магістерського рівня.
3.
У 2019 році академія здобула
партнерство з Європейською агенцією
прикордонної та берегової охорони
FRONTEX.
Академія – єдиний ЗВО на
території України, який входить до
мережі партнерських академій FRONTEX
на східноєвропейському просторі.
Це є свідченням запровадження
новітніх
технологій
викладання
дисциплін військово-прикордонного
блоку, які відповідають стандартам
НАТО, ЄС, та високої якості підготовки
курсантів.

З 2016 року змінено формат проведення практичної підготовки курсантів.
ОРГАНІЗОВАНО 6 практичних стажувань, спрямованих на виконання
завдань щодо посилення охорони
державного
кордону
та
протидії
протиправній діяльності на ділянках
Чопського, Мукачівського, Мостиського,
Львівського, Луцького та Чернівецького
прикордонних загонів.
Основні показники:

оперативно-службові
дії
проводились з позицій 84 місць
тривалого несення служби;

до служби залучено понад 16 тис. прикордонних нарядів;

затримано 54 нелегальних мігранти та інших порушників
законодавства про державний кордон;

затримано контрабанди на загальну суму понад 2 млн грн.;

зафіксовано 12 випадків відмови від отримання неправомірної
вигоди.
4.

5.

Зміцнення наукового потенціалу академії:

збільшено кількість
докторів наук більш ніж у 5 разів;
кандидатів наук на 20 %;

відкрито
3 докторські та 1 кандидатську ради.

Започатковано

Всеукраїнську
науково-практичну
конференцію
з
питань
підвищення
ефективності
оперативно-розшукової діяльності.
З 2014 року науковими та науково-педагогічними працівниками академії
виконано 329 науково-дослідних робіт з питань удосконалення діяльності
органів охорони державного кордону, з яких 29 направлено до Адміністрації
Держприкордонслужби України для реалізації у вигляді керівних документів.
6.
Для забезпечення принципу «Освіта упродовж життя» у 2018 році
у академії створено Інститут підвищення кваліфікації.
Запроваджено 56 курсів підвищення кваліфікації.
Перепідготовку пройшли понад 26 тис.
військовослужбовців, з яких за вузькопрофільними
спеціальностями:
допідготовка персоналу в зону ООС –
798 осіб;
персоналу оперативних підрозділів –
260 осіб;

7.






8.

охорони закордонних дипломатичних установ – 97 осіб;
персоналу підрозділів спеціального зв’язку – 304 особи;
саперів – 128 осіб;
операторів ПЗРК «Ігла» – 90 осіб;
нове обличчя кордону – 215 осіб.

З початком збройної агресії на адміністративній межі з АР Крим та Сході
України академією:
забезпечено діяльність 3 мотоманеврених груп загальною кількістю 538
осіб
та
2
окремих
бойових
прикордонних
комендатур
«Хмельницький-1», «Хмельницький-2» загальною кількістю 315 осіб;
для подальшого проходження служби в зоні проведення ООС було
направлено 219 осіб;
для забезпечення діяльності ССО та інших формувань відряджено 133
особи;
забезпечено виконання соціально-гуманітарних місій;
проведено вивчення службово-бойової діяльності посадових осіб для
корегування змісту освітніх програм.

За 2014–2018 роки у освітню діяльність академії:
 упроваджено інтерактивний мультимедійний стрілецький
тир;
 проведено лінію “Internet” та обладнано автоматизоване
робоче місце “Автошкола” з доступом до мережі
Національної автоматизованої інформаційної системи;
 упроваджено
навчальний
тренажер
сейсмічної
сигналізаційної системи “Арктикум”;
 установлено серверне обладнання – 6 серверів;
 розгорнуто та адаптовано АРМ “Інспектор-С”, ПТК АПК
“Гарт-1/П”;
 установлено програмно-технічний модуль “Контроль
другої лінії”;
 упроваджено
ліцензійне
програмне
забезпечення
“Harris”;
 установлено обладнання супутникового зв’язку – 6
комплектів;
 отримано радіостанції КХ і УКХ діапазонів – 8 комплектів.
На укомплектування підрозділів академії та забезпечення освітнього
процесу отримано:
 польова кухня КП – 125 – 4 од.;
 польова кухня КП – 130 – 2 од.;
 хлібопекарня польова ХПК – 50 –
1 од.;
 автобус Богдан А –22212 – 2 од.;
 спеціалізований автомобіль
Volkswagen Т5 – 1 од.;
 Volkswagen Т6 – 1од.;






Volkswagen Amarok – 1 од.;
вантажний автомобіль КРАЗ 6322-064 – 1 од.;
бойовий броньований автомобіль КРАЗ КОГУАР – 1 од.;
спеціальний автомобіль Fiat Ducato Maxi – 1 од.

Лише впродовж 2019 року:
 завершується реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям;
 створено майданчик тренажерних станцій;
 обладнано клас кібербезпеки, лінгафонний кабінет;
 придбано 12 комплектів ЛАЗЕРТАГ та симулятор практичного водіння.

Крім цього, на польовому центрі забезпечення навчального процесу:
 створено контрольний пункт в’їзду-виїзду;
 створено ділянку інтелектуального кордону;
 реконструйовано автодром для забезпечення практичного водіння на
БТР-70 та КОГУАР.
Розвиток навчально-матеріальної бази академії забезпечувався зокрема
за рахунок субвенцій, які надійшли від Верховної Ради України, Хмельницької
облдержадміністрації та міської ради на суму понад 11 млн грн.
За час освоєння коштів у академії здійснювались перевірки фінансовогосподарської діяльності з боку:
- Військової прокуратури Хмельницького гарнізону;
- Військової прокуратури Західного регіону;
- Департаменту захисту економіки МВС України;
- Управління внутрішнього аудиту Адміністрації ДПС України;
- Державної фінансової інспекції у Хмельницькій області;
- Виконавчої Дирекції ХОВ ФСС з ТВП;
- Управління Пенсійного Фонду в Хмельницькій області;
- Хмельницького міського центру зайнятості;
- Хмельницького міського відділення ФССУ у Хмельницькій області.
Порушень, що завдали шкоди державі, не виявлено.
9.
Удосконалено інфраструктуру військового містечка академії та покращено
соціально-побутові умови.
Виконано:
 оновлення фасаду будівлі
навчального корпусу № 1;
 ремонт центрального входу та
фойє;

 ремонт їдальні № 1;
 ремонт казарми;
 створено кафедру транспортних
засобів.
У 2015 році було розпочато будівництво житлового комплексу
«Академмістечко» на вісімнадцять дев’ятиповерхових під’їздів, з яких
3 держбюджетні (прикордонникам) на 108
квартир та 15 інвестиційних, з яких 118
квартир
передаються
академії
для
розподілу військовослужбовцям.
Станом на вересень 2019 року

отримано 85 квартир:
10 однокімнатних,
36 двокімнатних,
39 трикімнатних.
10.
Упродовж 2015–2019 років вжито дієвих, системних заходів щодо
недопущення протиправних, корупційних явищ під час вступу до академії,
навчання, кадрової роботи, державних закупівель, зокрема:
 змінено трьох голів тендерного комітету та двох заступників ректора
з ресурсного забезпечення;
 змінено начальників факультетів, а факультету підготовки керівних
кадрів – тричі;
 відмовлено у працевлаштуванні начальникам кадрових органів академії
та Адміністрації ДПСУ після їх звільнення;
 проведено зміну житлової комісії, що дозволило забезпечити прозорість
та колегіальність при розподілі житла;
 на 46 % оновлено науково-педагогічних працівників офіцерами з органів
(підрозділів) охорони кордону та ООС.
Щодо прозорості вступу до академії переконливо свідчать відгуки
батьків дітей, які вступили до навчального закладу, та відсутність упродовж
останніх 5 років скарг щодо вступної кампанії.
Під час виборчого процесу вжито заходів щодо рівновіддаленості від
політичної агітації та виборчих кампаній, при цьому реалізовано право
кожному працівнику та військовослужбовцю академії вільного волевиявлення,
про що свідчать результати голосування у 2019 році на виборчих дільницях, за
якими були закріплені військовослужбовці академії.

