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1.
Ліцензування та акредитація
Акредитовано освітньо-професійну програму Правоохоронна діяльність за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Набір на навчання курсантів і слухачів та випуск офіцерів
У 2019 році на навчання за кошти державного бюджету зараховано 551
особу, що на 8 % більше, ніж у 2018 році, з них: на бакалаврат – 425 осіб, на
магістратуру – 126 осіб. За кошти фізичних та/або юридичних осіб зараховано:
на бакалаврат – 56 осіб, на магістратуру – 13 осіб.
Забезпечено проведення 2-х випусків, загальна кількість – 481 особа:

слухачів за магістерським рівнем вищої освіти – 97 осіб;

курсантів за бакалаврським рівнем вищої освіти – 252 особи;

військовослужбовців за контрактом за державним замовленням –
47 осіб;

студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – 85 осіб.
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Результати навчання за 2018-2019 навчальний рік
Факультет

Якість

Успішність

Підготовки керівних кадрів
Охорони та захисту державного
кордону
Правоохоронної діяльності
Іноземних мов та гуманітарних
дисциплін
Інженерно-технічний
За академію

Середній
бал

94,72
70,09
80,27

99,09
97,17
98,81

4,199
3,766
3,927

86,23
63,13
78,88

98,75
92,86
97,33

4,009
3,504
3,88

Кращих результатів серед курсів навчання досягли
місце

курс
навчання

1

1

2

2

3

3

факультет

підготовки керівних
кадрів
підготовки керівних
кадрів
іноземних мов та
гуманітарних
дисциплін

Якість

Успішність

Середній
бал

94,73

98,42

84,93

94,70

99,77

84,46

88,32

99,06

84,37

Успішність

Середній
бал

Кращих результатів серед навчальних груп досягли
Місце

Навчальна група

Якість

1
2
3
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342 навчальна група
факультету правоохоронної
діяльності
541/2 навчальна група
інженерно-технічного
факультету
125 навчальна група
факультету підготовки
керівних кадрів

97,96

100

89,59

97,81

100

89,48

94,44

100

87,41

Методична робота
Проведено:

два навчально-методичних збори;

внутрішньо-вузівську методичну конференцію на тему: «Активні
та інтерактивні методи навчання в освітньому процесі Національної
академії»;

шість всебічних перевірок кафедр;

34 міжкафедральних методичних наради, 57 спільних засідань
кафедр, 3 методичні семінари;

257 показових, 157 відкритих, 47 пробних та 188 інструкторськометодичних занять;

426 контролів навчальних занять, з них: 53 – командуванням
академії; 87 – керівництвом факультетів; 28 – навчальним відділом; 196 –
начальниками кафедр; 246 – професорами, доцентами і старшими
викладачами.
Відпрацьовано:

Положення про академічну доброчесність у НАДПСУ;

Положення про порядок відбору курсантів Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького для
навчання за додатковим професійним спрямуванням;

Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності
науково-педагогічного складу НАДПСУ.

Стратегічний план розвитку НАДПСУ на період до 2026 року.
Перепрацьовано:

Положення про організацію освітнього процесу в НАДПСУ;

Інструкції з планування та обліку науково-педагогічної діяльності
персоналу НАДПСУ.
Відпрацьовано та подано до Міністерства освіти і науки України
самоаналіз освітньої діяльності академії щодо відповідності
обов’язковим, порівняльним та преміальним критеріям, визначеним
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року
№912.
Видавнича діяльність

Видавництвом академії видано: керівних документів – 26 видань;
навчальної літератури – 24 видань; збірників наукових праць – 11 видань; тез
науково-практичних конференцій – 2; програм науково-практичних
конференцій – 2; науково-методичних бюлетенів – 1 видання; монографій – 9
видань; авторефератів – 25 видань. Всього – 100 видань, серед яких з
обмеженим доступом – 24 видання.
Наукова робота
Відкрито докторську спеціалізовану вчену раду зі спеціальності Озброєння
і військова техніка та кандидатську з психологічного напряму.
Забезпечено зростання наукового потенціалу академії. Кількість докторів
наук збільшено до 54 осіб (з яких 43 – штатні працівники), а кількість
кандидатів наук – до 208 осіб. На сьогодні в академії працює 32 професори,
106 доцентів і 6 старших наукових співробітників.
Налагоджено співробітництво з видавництвом імені Адама Маршалика, м.
Торунь, Республіка Польща, з метою видання статей, які входитимуть у
збірник, що індексується у науково-метричній базі даних Web of Sсiеnce.
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7. Робота з персоналом
Розроблено Інструкцію щодо підвищення ефективності системи роботи з
персоналом. Відпрацьована та впроваджена Програма заходів щодо
формування морально-етичних ідеалів дівочої цнотливості та підготовки до
сімейного життя, Методика щодо організації психологічного супроводу та
моніторингу психологічного стану персоналу, який залучається для несення
служби в добовому наряді. Організовано проведення спортивних змагань, що
проводились на рівні Спортивного комітету Держприкордонслужби (10
заходів). Вручено копію Томосу про автокефалію Православної Церкви
України персоналу Національної академії. Встановлено психологічний контакт
з усіма сім’ями прикордонників, які загинули під час проведення АТО та
забезпечено постійний моніторинг дотримання соціальних гарантій
військовослужбовців та членів їх сімей. 5 разів проводились виїзди
командування академії, офіцерів факультетів з метою відвідування сімей
прикордонників, які загинули на Сході країни, надавалась кваліфікована
допомога у вирішенні проблемних питань. Надано понад 40 індивідуальних
психологічних консультацій
членів
сімей загиблих
прикордонників
психологами відділення психологічного забезпечення. Налагоджений чіткий
механізм надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій,
оформлена дорожня карта військово-соціального захисту учасників АТО,
ООС. Підготовлено більше 70-ти інформаційних матеріалів щодо протидії
корупційним виявам.

8. Розвиток навчально-матеріальної бази
Проведено ремонт нової казарми та їдальні № 1; обладнано нове
приміщення для кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки.
Проведено модернізацію видавничо-поліграфічного обладнання на 10 млн
грн. Здійснено придбання сучасних засобів навчання та обладнано
спеціалізовані аудиторії на 6 млн грн:

комплект ЛАЗЕРТАГ;

автомобільний тренажерний комплекс;

обладнання для багатоцільового лінгафонного кабінету;

обладнання для класу кібербезпеки.
Також отримано 2 одиниці техніки (автобус НЕМАН, вантажний
автомобіль СКС) та автосканер LAUNCH на базі Android ПЗ.
Облаштовано сучасний футбольний стадіон загальною вартістю понад 5,5
млн грн.
9. Міжнародна діяльність
Академія стала асоційованим членом агенції прикордонної та берегової
охорони FRONTEX. Упродовж звітного періоду академію відвідали 11
іноземних делегацій. Персонал академії за звітний період відвідав 27 разів 8
країн світу. Вперше за часи існування Академії, у І півріччі 2019 році курсанти
факультету правоохоронної діяльності (40 осіб) взяли участь у навчальному
стажуванні з питань щодо роботи з іноземцями та адмінпровадження, на базі
навчального центру прикордонної варти, м. Любань, Республіка Польща.
У рамках співпраці з польсько-українською фундацією «Інститут
міжнародної академічної і наукової співпраці» (IIASC), Фундацією АDD у місті
Варшава та Вищою школою міжнародних стосунків та суспільної комунікації у
м. Хелм, Республіка Польща 14 науково-педагогічних працівників пройшли
міжнародне стажування.
У поточному році було прийнято рішення про надання можливості
студентам академії навчатися за програмою подвійного (партнерського)
диплому у Вищій школи міжнародних відносин і суспільної комунікації м. Хелм,
Республіка Польща.

