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Ректора Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
за 2019-2020 навчальний рік
1.
Ліцензування та акредитація
Упродовж навчального року було акредитовано:
- освітньо-професійну програму «Психологія» за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти (умовно, на 1 рік);
- освітньо-професійну програму «Національна безпека» (сфера
прикордонної діяльності) (для оперативно-стратегічного рівня) за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти (до 2025 року);
- освітньо-професійну програму «Телекомунікації та радіотехніка» за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (до 2025 року).
2.
Набір на навчання здобувачів вищої освіти та випуск
У 2019 році на навчання за кошти державного бюджету зараховано 459
особи, з них: на бакалаврат – 380 курсантів, на магістратуру – 74 слухача, до
ад’юнктури – 5 осіб. За кошти фізичних та/або юридичних осіб зараховано: на
бакалаврат – 54 студентів, на магістратуру – 12 студентів.
Забезпечено проведення 2-х випусків, загальною кількістю – 490 осіб:

слухачів за магістерським рівнем вищої освіти – 106 осіб;

курсантів за бакалаврським рівнем вищої освіти – 260 осіб;

військовослужбовців за контрактом за державним замовленням – 23
особи;

студентів бакалаврів за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 62
особи;

студентів магістрів за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 40
осіб.
3.

Результати навчання за 2019-2020 навчальний рік
Факультет

Якість

Успішність

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

Середній
бал

96,62
91,54
76,03
79,20
72,55
83,19

100,00
99,43
99,70
99,77
97,13
99,20

86,836
85,707
80,667
80,371
79,943
82,705

Кращих результатів серед курсів навчання досягли
місце

курс
навчання

1

1

2

4

3

2

факультет

підготовки керівних
кадрів
підготовки керівних
кадрів
іноземних мов та
гуманітарних
дисциплін

Якість

Успішність

Середній
бал

98,45

100,00

87,538

93,46

99,26

87,218

94,23

99,87

86,844

Кращих результатів серед навчальних груп досягли
Місце

Навчальна група

Якість

Успішність

1

115 навчальна група
факультету підготовки
керівних кадрів
421 навчальна група
факультету іноземних мов та
гуманітарних дисциплін
441 навчальна група
факультету іноземних мов та
гуманітарних дисциплін

Середній
бал

100,00

100,00

90,289

97,62

100,00

90,036

98,32

100,00

89,272

2
3

4. Методична робота
Проведено:

два навчально-методичних збори;

внутрішньо-вузівську методичну конференцію на тему:
«Міждисциплінарні зв’язки навчальних дисциплін»;

п’ять всебічних перевірок кафедр;

10 засідань науково-методичної ради академії;

44 міжкафедральних методичних наради, 34 спільних засідань
кафедр, 2 методичні семінари;

135 показових, 67 відкритих, 17 пробних та 145 інструкторськометодичних занять;

593 контролів навчальних занять, з них: 87 – командуванням
академії; 80 – керівництвом факультетів; 26 – навчальним відділом; 164 –
начальниками кафедр; 236 – професорами, доцентами і старшими
викладачами.
Переглянуто 13 освітньо-професійних та 2 освітньо-наукові програми.
Відпрацьовано:
- Положення про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії у НАДПСУ;
- Положення про навчання за індивідуальним графіком та
індивідуальним планом здобувачів вищої вищої освіти в НАДПСУ;
- Положення про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних
посад науково-педагогічних працівників НАДПСУ;

- Положення про порядок застосування заходів з врегулювання
конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності працівників та здобувачів вищої
освіти в НАДПСУ;
- Положення про рейтингове оцінювання освітньої діяльності здобувачів
вищої освіти в НАДПСУ;
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та/або інформальній освіті здобувачами вищої освіти НАДПСУ;
- Порядок застосування технологій дистанційного навчання під час
організації освітнього процесу в НАДПСУ;
- Положення про дошку пошани НАДПСУ;
- Стратегічний план розвитку НАДПСУ на період до 2025 року.
Внесено зміни до:
- Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науковопедагогічного складу НАДПСУ;
- Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання
результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) НАДПСУ;
- Положення про організацію освітнього процесу в НАДПСУ.
5.
Видавнича діяльність
Видавництвом академії видано: керівних документів – 2 видання;
навчальної літератури – 14 видань; збірників наукових праць – 7 видань; тез
науково-практичних конференцій – 1; програм науково-практичних конференцій
– 2; науково-методичних бюлетенів – 2 видання; монографій – 6 видань;
авторефератів – 17 видань. Всього – 50 видань.
6.
Наукова робота
Продовжено повноваження докторської спеціалізованої вченої ради зі
спеціальності «Охорона державного кордону» (військові, технічні науки) та
відкрито три разові спеціалізовані вчені ради для захисту здобувачів ступеня
доктор філософії з галузі знань «Освіта/педагогіка» зі спеціальності «Освітні,
педагогічні науки».
У зазначений період у Національній академії проведено 14 засідань
спеціалізованих вчених рад, на яких захищено 2 докторські та 11 кандидатських
дисертації, з них 2 роботи – військовослужбовцями академії.
Загалом за навчальний рік персоналом академії було захищено у
спеціалізованих вчених радах академії та інших закладів вищої освіти України
5 докторських (2 – у галузі юридичних наук, 1 – з державного управління, 1 – у
галузі педагогіки, 1 – у галузі психології) та 1 (юридичні науки) кандидатська
дисертації.

Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Освітньонаукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони
України».
7. Робота з персоналом
У Національній академії упродовж березня-серпня 2020 року
оптимізовано організаційно-штатну структуру, приведено її до вимог та потреб
прикордонного відомства.
Робота з персоналом спрямована на забезпечення високого рівня
психологічної готовності персоналу академії до ефективного засвоєння
навчального матеріалу, недопущення порушень військової дисципліни й
правопорядку та збереження контролю над соціально-психологічними
процесами у військових колективах.
Проведено комплекс заходів щодо формування прихильності персоналу до
здорового способу життя в межах місячника «Ми - за здорове покоління!» (16
заходів). З метою протидії корупційним проявам в академії проводився
постійний моніторинг та вивчення можливих корупційних ризиків, виявлення та
локалізація передумов вчинення корупційних дій.
Здійснено 12 заходів з поглибленого психологічного та анонімного
соціологічного опитування, соціально-психологічного обстеження структурних
підрозділів академії.
Підтримується взаємодія з сім’ями прикордонників, які загинули під час
проведення АТО та на ДК (родини полковника Пікуса Є.М., підполковника
Березенського В.М., майора Вінніченка В.П., майора Шірпала Л.В., капітана Дзюбелюка
О.М., прапорщика Дияка П.С.). Забезпечено постійний моніторинг соціальних

гарантій військовослужбовців та членів їх сімей.
Діють органи студентського та курсантського самоврядування, ветеранська
організація та профспілковий комітет академії. Розгорнуто службу військового
духовенства. Військовим священиком проводяться спільні духовно-пастирські
заходи до релігійних свят та недільні Богослужіння, започатковано духовний
курс “Основи християнської моралі”.
Відновлена форма роботи з офіцерським складом, яка як демократичний
інститут використовується для корегування поведінки офіцерів.
За звітній період 5 військовослужбовців отримали компенсації за
неотримане житло та 45 квартир отримали діючі військовослужбовці та
військовослужбовці запасу.
8. Розвиток навчально-матеріальної бази
У звітному періоді велика увага приділялася розвитку та удосконаленню
навчально-матеріальної бази академії. Зокрема оптимізовано розміщення
кафедр та факультетів. Проведено комплекс ремонтних робіт з благоустрою
гуртожитків факультетів та окремих приміщень кафедр, у т.ч. загального
користування, запущено другу лінію в їдальні. Відремонтовано та запущено

казарму на ПЦЗНП. Встановлено сучасну смугу перешкод. На 80 %
розбудовано та облаштовано навчальну ділянку державного кордону на
ПЦЗНП.
Придбано сучасні засоби навчання та обладнано спеціалізовані аудиторії
на суму близько 13 млн.грн, а саме:

лазерний симулятор двостороннього вогневого контакту;

страйкбольну версію пістолетів-кулеметів;

обладнання для лабораторії дослідження документів;

обладнання для 2-х лабораторій імітаційного моделювання;

обладнання для криміналістичної лабораторії та навчального
оперативно-розшукового відділу;

обладнання для встановлення КТЗІ на 11 аудиторій;

спортивний інвентар, засоби для тактичної медицини, звукова
апаратура, медичне обладнання, 3 інтерактивних дісплеї;

65 сучасних ПЕОМ.
Поповнено бібліотечних фондів на суму близько 170 тис. грн.
Виготовлено та забезпечено меблями підрозділи академії на суму близько
490 тис. грн.
9. Міжнародна діяльність
Упродовж навчального року академію відвідали 17 іноземних делегацій.
Представники академії за звітний період відвідали 40 разів 11 країн світу.
Було проведено 9 міжнародних заходів, у яких брав участь персонал
академії, за сприяння FRONTEX, основні із них були приурочені таким
питанням, як: підготовки тренерів прикордонної і берегової охорони,
проектування навчальних курсів згідно з Болонським та Копенгагенським
принципами з використанням Галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони
кордонів, перекладу та впровадження Уніфікованої програми підготовки
прикордонників ЄС тощо.
Активно проводилася робота у рамках Ініціативи НАТО з розбудови
доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі
оборонних та безпекових інституцій (Ініціатива Бі-Ай І).
У ІІ півріччі 2019 року курсанти факультету правоохоронної діяльності (15
осіб) брали участь у стажуванні з питань роботи з іноземцями та
адмінпровадження, на базі навчального центру прикордонної варти, м. Любань,
Республіка Польща.
Було відновлено у звітному періоді стажування курсантів факультету
іноземних мов та гуманітарних дисциплін, які вивчають польську мову (20 осіб)
у пунктах пропуску «Дорохуськ» і «Долгобичів» Республіки Польща і словацьку
мову (8 чол.) в поліцейському навчальному закладі Словаччини м. Кошице.
У рамках співпраці з Вищою школою міжнародних стосунків та суспільної
комунікації у м. Хелм, Республіка Польща 35 науково-педагогічних працівників
пройшли міжнародне стажування.
Упродовж звітного періоду в академії проходила реалізація трьох проектів
міжнародної технічної допомоги.

