Звіт
ректора Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
за 2017-2018 навчальний рік
1. Ліцензування та акредитація
Отримано ліцензії на підготовку:

магістрів за спеціальністю Національна безпека (сфера
прикордонної діяльності) за оперативно-стратегічним рівнем вищої
військової освіти.

магістрів за спеціальністю Публічне управління та адміністрування;

фахівців початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти за
спеціальностями Безпека державного кордону і Правоохоронна
діяльність;

розширено обсяг на підготовку бакалаврів за спеціальністю
Правоохоронна діяльність з 60 до 120 осіб.
Акредитовано:

освітньо-професійну програму Право за магістерським рівнем;

спеціальність Правоохоронна діяльність за бакалаврським рівнем
вищої освіти.
2. Набір на навчання курсантів і слухачів та випуск офіцерів
У 2018 році було збільшено набір курсантів та слухачів, на навчання
зараховано 508 чол., з них 17 % - учасники АТО.
Забезпечено проведення 2-х випусків, загальна кількість – 485 осіб:
 слухачів за магістерським рівнем вищої освіти – 89 особи;
 курсантів за бакалаврським рівнем вищої освіти – 190 осіб;
 військовослужбовців за контрактом за державним замовленням
– 80 осіб;
 студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – 126 осіб.
Випускникам академії була надана велика честь представляти
Державну прикордонну службу України на Софійській площі м. Києва з
нагоди 100-річчя створення Корпусу кордонної охорони Української
Народної Республіки перед Президентом та всім українським народом дати
клятву прикордонника, яка є уособленням історії й культури багатьох віків
нашої країни.
3. Результати навчання за 2017-2018 навчальний рік
Місце

Факультет

Якість

Успішність

І
ІІ

Підготовки керівних кадрів
Іноземних мов та гуманітарних

90,92
79,63

98,12
97,95

Середній
бал
4,152
3,952

2
ІІІ
IV
V

дисциплін
Охорони та захисту ДК
Інженерно-технічний
Правоохоронної діяльності
За академію

72,75
63,74
67,53
74,91

98,13
92,26
96,58
96,60

_3,897_
3,622
3,647
3,807

Кращих результатів серед навчальних курсів досягли
Місце
І
ІІ
ІІІ

Курс
2 курс факультету підготовки керівних
кадрів
2 курс факультету іноземних мов та
гуманітарних дисциплін
1 курс факультету підготовки керівних
кадрів

Якість Успішність

Середній
бал

93,37

97,89

4,209

88,83

97,69

4,091

88,46

98,34

4,085

Кращих результатів серед навчальних груп досягли
Місце
І
ІІ
ІІІ

Навчальна група
341/2 навчальна група
факультету правоохоронної діяльності
334 навчальна група
факультету правоохоронної діяльності
125 навчальна група
факультету підготовки керівних кадрів

Якість

Успішність

Середній
бал

95,74

100,00

4,402

95,68

100,00

4,363

94,29

99,05

4,341

Перепрацьовано освітньо-професійні програми, навчальні плани і
структурно-логічні схеми за ліцензованими спеціальностями бакалаврського
і магістерського рівнів вищої освіти у відповідності до вимог Стандартів
вищої освіти та єдиної моделі підготовки фахівців за професійними
компетентностями.
Перелік додаткових професійних спрямуваннь розширено до 11.
Затверджено Статут Національної академії у відповідності до вимог
Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Запроваджено в освітній процес академії електронну комп’ютерну
програму «Автоматизована система управління вищим навчальним
закладом – АСУ ВНЗ».
4. Методична робота
Проведено:
 два навчально-методичні збори з науково-педагогічним складом;
 внутрішньовузівську методичну конференцію;
 методичний семінар «Педагогічна майстерність-запорука успіху
викладача»;
 шість всебічних перевірок кафедр;
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 курси з викладачами призначеними на посади НПС за програмою
«Викладачів початківців», курси пройшли 22 викладача;
 роботу по впровадженню ефективних форм та методів навчання,
їх ефективного використання під час проведення навчальних
занять, обміну передовим педагогічним досвідом;
 157 показових, 173 відкритих, 57 пробних та 183 інструкторськометодичних занять;
 37 планових і 39 позапланових ректорських контрольних робіт;
 667 контролів навчальних занять, з них: 54 командуванням
академії; 83 керівництвом факультетів; 187 – начальниками
кафедр; 321 – професорами, доцентами і старшими
викладачами.
Перепрацьовано:
 Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії
Державної
прикордонної
служби
України
ім. Б. Хмельницького;
 Інструкцію з планування та обліку науково-педагогічної діяльності
персоналу Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Б. Хмельницького;
 Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання
знань курсантів (слухачів, студентів) Національної академії
Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького;
 Методичні рекомендації з розробки освітньої програми за
першим і другим рівнем вищої освіти.
Відпрацьовано
самоаналіз щодо виконання порівняльних та
преміальних критеріїв на підтвердження академією статусу «Національного
закладу вищої освіти» і розміщено на офіційному веб-сайті академії.
5. Видавнича діяльність
Видавництвом академії видано: керівних документів – 11 видань;
навчальної літератури – 26 видань; збірників наукових праць – 15 видань;
тез науково-практичних конференцій – 5; програм науково-практичних
конференцій – 5; науково-методичних бюлетенів – 1 видання; монографій –
6 видань; авторефератів – 46 видань. З грифом таємно видано – 23
видання.
6. Наукова робота
Відкрито дві докторські спеціалізовані вчені ради: зі спеціальності
Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку та з педагогічного
напряму дослідження.
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Забезпечено зростання наукового потенціалу академії. Цього року
захищено 4 докторські та 19 кандидатських дисертацій, на сьогодні 34
доктори та 203 кандидати наук є штатними працівниками академії. Це
найкращий показник по кількості працюючих на штатній основі докторів наук
за всю історію нашого навчального закладу.
7. Робота з персоналом
Значну увагу приділено учасникам АТО, військовослужбовцям, які
отримали поранення та сім’ям загиблих прикордонників, військово-моральній
роботі. Встановлено нормальний психологічний контакт з усіма сім’ями
прикордонників, які загинули під час проведення АТО та забезпечено
постійний моніторинг соціальних гарантій. Здійснено 22 виїзди до сімей
загиблих військовослужбовців.
Налагоджена тісна співпраця з Хмельницькою організацією Ради
ветеранів-прикордонників щодо національно-патріотичного виховання
постійного та перемінного складу академії. Проведено 35 зустрічей.
Проведено 9 зустрічей командування академії з соціальних питань з
постійним складом, слухачами, курсантами та студентами.
Проведено значну роботу щодо забезпечення житлом персоналу
академії. Введено в експлуатацію три секції житлового будинку академмістечка. Службові квартири отримали 56 осіб, з яких 52 – учасники АТО,
постійне житло отримали 20 військовослужбовців запасу. На разі очікується
розподіл квартир 4-ої секції будинку академ-містечка. Продовжується
будівництво.
8. Розвиток навчально-матеріальної бази
На польовому центрі забезпечення навчального процесу: удосконалено
контрольний пункт в’їзду та виїзду; облаштовано окрему ділянку кордону за
принципом Європейського валу; здійснено монтаж спостережної вежі у
межах окремої ділянки кордону за технологією Інтелектуальний кордон;
облаштовано елементи взводного опорного пункту у фортифікаційному
відношенні;
проведено
розбудову
окремих
елементів
автодрому
(навчального водіння); обладнано напрямок 250 м тиру для виконання вправ
з СВД; облаштовано інженерне містечко (демаркованої ділянки та
недемаркованої ділянки державного кордону).
9. Міжнародна діяльність
Проведено:
 3-х місячні курси інтенсивного вивчення англійської мови для
науково-педагогічного складу академії та персоналу відомства за
сприяння Посольства США в Україні;

5

 екзаменаційну сесію E.M.L.F. (військовий екзамен з французької
мови) з курсантами, які вивчають французьку мову під
головуванням викладача французької мови Рене Гоме;
 курси підвищення кваліфікації персоналу, які забезпечують
організацію та здійснення тримання затриманих осіб у місцях
тимчасового тримання органів, за ініціативи Міжнародної
організації з міграції.
Всього науково-педагогічний склад академії прийняв участь у 33
міжнародних заходах.

