МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
у 2020 році
У Національній академії у 2020 році велася послідовна цілеспрямована
діяльність щодо інтеграції в міжнародне військове освітнє співтовариство через
тісну співпрацю із спорідненими навчальними закладами іноземних країн.
Вищий навчальний заклад упродовж звітного періоду відвідали 6
іноземних делегацій, а саме представники НАТО, Посольства ФРН,
Міжнародної організації з міграції в Україні, незалежний художник-волонтер
громадянка Литви Беата КУРКУЛЬ, Посли Королівств Норвегії і Швеції.
Активно розвивалося міжнародне співробітництво з Міжнародною
організацією з міграції в Україні, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в
Україні, Женевським Центром управління сектором безпеки ((DCAF),
Коледжем підготовки персоналу з управління кордонами ОБСЄ (BMSC) в
м.Душанбе (Таджикистан), Вищою Школою міжнародних стосунків та
суспільної комунікації, м. Хелм (Республіка Польща).
Всього за звітний період персонал Національної академії брав участь за
межами академії у 27 міжнародних та міжвузівських заходах, в академії
відбувся 21 міжнародний та міжвузівський захід різного формату (всього 48).
Міжнародні заходи, які були проведені за участі міжнародних організацій
та установ, були присвячені співробітництву у сфері виховання доброчесності,
роботі з іноземцями та адмінпровадженню; управлінню кордонами і протидії
незаконній міграції; інтегруванню гендерної тематики у навчальні програми
закладів вищої освіти; питанням міжнародного гуманітарного права, та
міжнародним стандартам правоохоронної діяльності тощо.
Академія у звітному періоді отримувала значну допомогу у підготовці
персоналу від Європейської агенції FRONTEX.
Міжнародний захід, який було проведено за її участі, з 19 по 24 січня
2020 року був приурочений у зустрічі з питань стандартизації навичок
викладання для тренерів персоналу першої категорії Європейського Постійного
Корпусу, у рамках співробітництва ДПСУ і Європейської Агенції прикордонної
та берегової охорони FRONTEX, м. Варшава (Польща). 16 листопада 2020 року
підписано новий Договір про співпрацю з цією Агенцією «Асоційоване
членство».
З метою створення та запровадження координованої української
навчальної дисципліни «ВІ» 4 лютого 2020 року Національну академію відвідав
менеджер Програми НАТО – Україна з виховання доброчесності пан Крістофер
ШТАУДТ (гр. Німеччини).
Академія плідно співпрацювала з Посольством Німеччини в Україні.
З метою передачі лінгвістичного обладнання на кафедру німецької та
другої іноземної мови факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін 25
лютого 2020 року академію відвідав офіцер зв'язку Посольства Німеччини в
Україні пан Франц ВЕБЕР. Представнику Посольства було продемонстровано
можливості цього обладнання у ході проведення навчального заняття з
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курсантами та студентами академії задля підсилення зацікавленості у
вивченні німецької мови та політично-поліцейського порозуміння.
28 жовтня 2020 року за сприяння Посольства Німеччини в Україні
кафедра іноземних мов факультету забезпечення оперативно-службової
діяльності отримала техніку зв’язку та обладнання для покращення
викладання навчальних дисциплін німецькою мовою на загальну суму
близько 200 000 грн.
У поточному році курсанти та науково-педагогічний склад факультету
правоохоронної діяльності (25 осіб) двічі брали участь у навчальному
стажуванні з питань щодо роботи з іноземцями та адмінпровадження, на базі
навчального центру прикордонної варти РП, м. Любань, Республіка Польща.
Активно розвивалося міжнародне співробітництво з Вищою Школою
міжнародних стосунків та суспільної комунікації, м. Хелм (Республіка
Польща). За звітний період персонал академії тричі відвідав цей навчальний
заклад ЄС з метою участі у заключному етапі міжнародного наукового
стажування (лютий-березень 2020 року). Всього пройшло стажування 12
представників вишу.
У рамках проекту «Нове обличчя кордону» на базі академії з керівним
складом підрозділів охорони державного кордону було проведено 1 потік
менеджерського курсу. Всього за звітний період 2020 року навчання пройшли
11 осіб офіцерського складу.
Персонал академії 4 рази брав участь у рамках ініціативи «Нове обличчя
керівного складу» у забезпеченні та у відборі кандидатів для зарахування до
кадрового резерву на посади:
начальників прикордонних загонів;
заступників начальників органів охорони державного кордону –
начальників головних оперативно-розшукових відділів;
заступників начальників органів охорони державного кордону з
персоналу.
З 27 по 30 жовтня 2020 року для викладачів Національної академії на
базі Головного центру підготовки прикордонників у н. п. Оршанець, у
рамках проєкту «Нове обличчя кордону, фаза ІІ», представниками
Міжнародної організації з міграції в Україні було проведено навчальний курс
підготовки членів кваліфікаційних комісій з проведення структурованих
співбесід з кандидатами у рамках даного проекту.
З 14 по 18 грудня 2020 року персонал Національної академії брав участь
у заходах набору кандидатів на службу до відділень інспекторів прикордонної
служби «Рава-Руська», «Краківець» та відділів прикордонної служби окпп
«Київ», у рамках реалізації проєкту МТД «Нове обличчя кордону, фаза ІІ».
Персонал Національної академії активно долучався до планування та
проведення українсько-американського навчання із залученням військ «Репід
Трайдент – 2020», яке відбулося у Міжнародному центрі миротворчості та
безпеки, с. Старичі, Львівської області. (січень-вересень 2020 року).
Тричі науково-педагогічний склад Національної академії брав участь у
підготовці до залучення сил та засобів Держприкордонслужби України у
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навчаннях у рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки –
Україна (JMTG), яка відбувається на базі Міжнародного центру миротворчості
та безпеки с. Старичі, Львівської області (з 9 по 30 листопада та з 1 - 26, 21 - 24 грудня
2020 року - 6 осіб і 12 слухачів факультету підготовки керівних кадрів).

З питань реалізації гендерної політики персонал вишу 3 рази брав
участь у міжнародних заходах в онлайн – режимі через проведення
відповідних вебінарів (у рамках реалізації проекту Платформи гендерної
рівності Секретаріату ОБСЕ 14 травня 2020 року з теми «Реалізація гендерної
політики в секторі безпеки в умовах пандемії».
23 червня 2020 року участь у вебінарі у рамках інтегрування гендерної
тематики у навчальні програми закладів вищої освіти, за сприяння Секретаріату
ОБСЄ, з метою реалізації проекту Платформи гендерної рівності. 8, 10 липня
2020 року участь в онлайн-тренінгах на тему «Гендерне бюджетування в
Україні», з використанням платформи ZOOM, у рамках виконання
Меморандуму про співробітництво з питань застосування гендерно
орієнтованого підходу в бюджетному процесі, укладеного 13.02.2020 року між
МВС України та консорціумом «NIRAS Sweden AB».
З 16 по 18 червня 2020 року за сприяння Женевського Центру управління
сектором безпеки (DCAF) і Коледжу підготовки персоналу з управління
кордонами ОБСЄ (BMSC) м. Душанбе (Республіка Таджикистан з персоналом
академії було проведено онлайн – вебінар на тему «Практика навчання
персоналу і управління навчанням для співробітників прикордонних і митних
служб».
З 3 по 5 грудня 2020 року у межах проєкту «Підтримка захисту прав
людини через покращення доступу до конституційної юстиції» координатор
проєктів ОБСЄ в Україні провів триденний тренінг з практичного аспекту
конституційної скарги та її гендерного виміру. Участь у цьому міжнародному
форумі взяла доцент кафедри адміністративної діяльності Національної
академії підполковник юстиції Ольга ЦАРЕНКО.
Представник Національної академії підполковник Станіслав ФІЛІППОВ з
вересня 2020 року бере участь як експерт четвертого набору аспірантури
Прикордонного коледжу ОБСЄ для керівного складу з питань прикордонної
безпеки та управління для керівників старшої ланки (BSMSL) в м. Душанбе,
Таджикистан, з метою подальшого розвитку професійної компетентності
сучасних та майбутніх керівників органів прикордонного контролю з усіма
регіонами ОБСЄ. (Фаза дистанційного навчання, заснована на домашній
роботі та пост-модульному завданні на дому).
З 31 січня по 29 квітня 2020 року в Національній академії було проведено
черговий – 22 - й етап три місячних курсів інтенсивного вивчення англійської
мови, які проводяться за сприяння Посольства США в Україні (пройшли
навчання і отримали сертифікати 12 військовослужбовців і працівників
Держприкордонслужби України).
Розвивалася і співпраця із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.
З 6 по 8 жовтня 2020 року з курсантами факультету правоохоронної
діяльності (30 осіб), за участі цієї авторитетної організації було проведено
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онлайн-семінар на тему «Міжнародне гуманітарне право та міжнародні
правила і стандарти правоохоронної діяльності».
Персонал Національної академії тричі брав участь у навчальних заходах
на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного
матеріалу імені Джорджа Кузмича Інституту ядерних досліджень Національної
академії наук України, у рамках впровадження проєкту Уряду України та США
«Готовність України у сфері ядерної безпеки», за сприяння проєктного офісу
Рейтеон.
Чільне місце в розвитку академії займає і міжвузівське співробітництво. У
2020 році підписано чотири договори про співпрацю з навчальними закладами
України (з Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення
Держмитслужби України, Інститутом педагогічної освіти дорослих ім. І. Зязюна,
Хмельницьким інститутом соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»», з Чернівецьким військово-спортивним ліцеєм – інтернатом), та
планується до підписання ще трьох (НАНГУ, ХНУВС, ХНУПС).

Усього академією підписано 58 договорів про співпрацю з навчальними
закладами України, 6 – із зарубіжними).
Продовжуємо активно співпрацювати з Дипломатичною академією
України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.
Визначено основні напрями співпраці у сфері мовної підготовки до кінця 2020
року. У звітному періоді персонал академії з 10 по 11 лютого, з 4 по 5
листопада, з 8 по 9 грудня 2020 року на базі центру мовної підготовки
Дипломатичної академії пройшов випробування на підтвердження рівня
володіння англійською мовою та отримав сертифікати рівня В-2. Усього
сертифікати отримали 11 чоловік.
Керівництво та персонал Національної академії 1 жовтня 2020 року взяли
у ознайомчому візиті до Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів. Метою цього заходу було
ознайомлення з діяльністю, освітнім процесом, навчально-матеріальною та
технічною базою вишу.
Упродовж звітнього періоду в академії проходила реалізація п’яти
проєктів міжнародної технічної допомоги (сайт НАДПСУ: nadpsu.edu.ua –
Інформація - Проекти МТД):
1.
«Виявлення та припинення ядерної контрабанди».
2.
«Посилення контролю за транскордонним переміщенням контрольованих та
токсичних хімічних речовин».
3.
«Нове обличчя кордону 2».
4.
«Нове обличчя кордону 3».
5.
«Підтримка Державної прикордонної служби України у запобіганні та боротьбі
з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин».

10 грудня 2020 року, у рамках реалізації проєкту МТД «Обладнання для
виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації,
включаючи підготовку персоналу для Лисичанського прикз ДПСУ» відбулася
церемонія вручення Послами Королівств Норвегії та Швеції в Україні та
виконавця проекту компанії NORDISK Sikkerhet AS обладнання для виявлення
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радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації на загальну суму
близько 1,8 млн.грн.
Головними пріоритетами у реалізації заходів міжнародного та
міжвузівського співробітництва у 2021 році рахувати:
подальшу співпрацю з FRONTEX щодо участі персоналу вишу в різного
роду навчальних заходах правоохоронних органів країн Європейського Союзу,
які відповідальні за виконання завдань з прикордонної та берегової охорони;
забезпечення активної участі представників академії у міжнародних
курсах, семінарах, тренінгах з метою вивчення досвіду іноземних держав з
питань правоохоронної діяльності;
продовження та розширення співробітництва з зарубіжними навчальними
закладами освіти щодо подальшого впровадження європейських норм і
стандартів НАТО в організацію освітнього процесу навчального закладу
прикордонного відомства;
забезпечення проведення менеджерського курсу з офіцерами, які
пройшли відбір до проекту «Нове обличчя кордону»;
забезпечення активної роботи міжвузівського співробітництва з
навчальними закладами України;
розширення участі академії в міжнародних проектах та програмах.

