МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Січень 2017 року
Візит до Національної академії художника- Презентація виставки художніх творів, які
присвячені життю прикордонників
волонтера, громадянки Литви, Бєати Куркуль
(23 – 25.01.2017)
Лютий 2017 року
Березень 2017 року
навчального
матеріалу
Проведення 3-х місячних курсів інтенсивного Опанування
вивчення
англійської
мови
за
сприяння слухачами для використання в службовій
Посольства США в Україні з 1 березня по 31 діяльності
травня 2017 року.(працівники, офіцери академії
+ 4 митника =18 осіб)
Візит до академії викладача французької мови, Проведення занять із курсантами та
члена Асоціації відставних військових Рене Гоме студентами академії, надання практичної
допомоги
у
методиці
викладання
(06.03.-12.05.2017)
французької мови науково-педагогічному
складу кафедри німецької та другої
іноземної мови факультету іноземних мов
та гуманітарних дисциплін
питань
розвитку
21 березня 2017 року Візит до Національної Обговорення
ознайомлення
з
академії Аташе Посольства Франції полковника співробітництва,
навчальним закладом та системою
Жана Люка Ломона
підготовки
персоналу,
навчальноматеріальною, технічною базою академії.
Квітень 2017 року
24-25 квітня 2017 року проведення в академії Визначення рівня знань французької мови
екзаменаційної сесії E.M.L.F. (військовий екзамен у тих, хто навчається
з французької мови) з студентами, які вивчають
французьку мову під головуванням викладача
французької мови Рене Гоме
4 квітня 2017 року в академії було проведено Доведення до персоналу актуальності
правового
забезпечення
курси підвищення кваліфікації персоналу, які проблемам
забезпечують
організацію
та
здійснення діяльності Держприкордонслужби України
тримання затриманих осіб у місцях тимчасового щодо організації функціонування відомчої
тримання
органів
(підрозділів)
охорони системи тимчасового тримання осіб,
єдиних
підходів
у
державного кордону Державної прикордонної вироблення
служби України, в яких проводив заняття з правозастосовній діяльності в сучасних
учасниками експерт-консультант МОМ Андрій умовах
Федосеєв
Травень 2017 року
Червень 2017 року
обміну
досвідом,
визначення
Проведення 14 червня 2017 року на базі Для
теоретичних
основ
і
практичних
академії внутрішньовузівської навчально методичної конференції на тему «Міжнародний методик зарубіжних країн при викладанні
дисциплін,
удосконаленні
досвід навчального процесу в країнах ЄС, США навчальних
педагогічної
майстерності
за
та Східного Партнерства: правовий аспект»
результатами
участі
представників
академії у міжнародних заходах у період
2016-2017 календарних років
Візит до академії 22 червня 2017 року Браяна Проведення з персоналом академії лекції на
Рачарда стратегічного радника Консультативної Місії тему «Інтегроване управління кордонами.
ЄС з реформування цивільного сектору безпеки Досвід Європейського Союзу», у рамках

(Місія ЕУАМ) та його асистента Юлії Ланецької.

співробітництва
між
ДПСУ
і
Консультативною Місією ЄС з реформування
цивільного сектору безпеки.

Участь іноземних громадян – громадян Молдови Відзначення 20-ї річниці першого випуску
24 червня 2017 року у зустріч випускників 1997 офіцерів прикордонників Національної
академії Державної прикордонної служби
року випуску з академії.
України.
Липень 2017 року
З 4 по 7 липня 2017 року з персоналом
Національної академії польськими експертами,
за сприяння Міжнародної організації з міграції в
Україні проведено навчальний тренінг щодо
порядку проведення інтерв’ювання під час
вступної компанії до академії.
З 10 по 20 липня 2017 року на базі Національної
академії, в рамках пілотного проекту «Нове
обличчя кордону», проведення менеджерського
курсу для керівного складу відділів прикордонної
служби (ІІ потік)(19 осіб).
З 24 липня по 3 серпня 2017 року на базі
Національної академії, в рамках пілотного
проекту «Нове обличчя кордону», проведення
менеджерського курсу для керівного складу
відділів прикордонної служби (ІІ потік)(16 осіб).
31 липня 2017 року на базі Національної
академії відбудеться візит представників відділу
із правоохоронних питань Посольства США в
Україні

Удосконалено та надано практичні
рекомендації учасникам тренінгу щодо
подальшої роботи із вступниками, за
досвідом кращих методик набору до
прикордонної варти Республіка Польща
та інших країн Європейського Союзу.
Основною метою навчального курсу є
побудова компетентного потенціалу
керівного складу Держприкордонслужби
України згідно із цілями проекту «Нове
обличчя кордону» для ефективного
управління у підпорядкованому колективі.

З
метою
моніторинг
майна,
яке
надавалось у раках співробітництва з
відділом
ІNL
проектів
міжнародної
технічної допомоги

Серпень 2017 року
З 7 по 17 серпня 2017 року на базі Національної
академії, в рамках пілотного проекту «Нове обличчя
кордону», проведення менеджерського курсу для Побудова компетентного потенціалу
керівного складу відділів прикордонної служби керівного складу Держприкордонслужби
(ІІI потік) (12 осіб).
України згідно із цілями проекту «Нове

обличчя кордону» для ефективного
З 28 серпня по 7 вересня 2017 року на базі
управління у підпорядкованому колективі.
Національної академії, в рамках пілотного
проекту «Нове обличчя кордону», проведення
менеджерського курсу для керівного складу
відділів прикордонної служби (ІV потік) ( 11 осіб).
Вересень 2017 року
кваліфікації
персоналу
З 4 по 8 вересня 2017 року, у рамках проекту Підвищення
внутрішньої
безпеки
«Зміцнення
потенціалу
керівних
кадрів підрозділів
Державної прикордонної служби України в сфері Держприкордонслужби України.
створення
інституту
керівника,
а
також
розпізнання і протидії явищам корупції», що
реалізовується
Прикордонною
вартою
Республіки Польща спільно з Державною
прикордонною службою України, на базі
Національної академії Державної прикордонної
служби України проведення навчального курсу

«Протидія корупції, опираючись на аналіз ризиків
виникнення корупційних загроз – операційний
рівень» для особового складу підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної безпеки (14
чол.). Залучаються 2 представники ПВ РП та 1
перекладач. (Персонал Держприкордонслужби
України 14 осіб.)
З 11 по 15 вересня 2017 року, у рамках проекту
«Зміцнення
потенціалу
керівних
кадрів
Державної прикордонної служби України в сфері
створення
інституту
керівника,
а
також
розпізнання і протидії явищам корупції», що
реалізовується
Прикордонною
вартою
Республіки Польща спільно з Державною
прикордонною службою України, на базі
Національної академії Державної прикордонної
служби України проведення навчального курсу
«Протидія корупції, опираючись на аналіз ризиків
виникнення корупційних загроз – операційний
рівень» для особового складу підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної безпеки (14
чол.). Залучаються 2 представники ПВ РП та 1
перекладач. (Персонал Держприкордонслужби
України 13 осіб.)
З 25 вересня по 5 жовтня 2017 року на базі
Національної академії, в рамках пілотного
проекту «Нове обличчя кордону», проведення
менеджерського курсу для керівного складу
відділів прикордонної служби (V потік) ( 20 осіб).

Підвищення
кваліфікації
персоналу
підрозділів
внутрішньої
безпеки
Держприкордонслужби України.

Mетою навчального курсу є побудова
компетентного потенціалу керівного
складу Держприкордонслужби України
згідно із цілями проекту «Нове обличчя
кордону» для ефективного управління у
підпорядкованому колективі.
навчального
матеріалу
Проведення 3-х місячних курсів інтенсивного Опанування
вивчення
англійської
мови
за
сприяння слухачами для використання в службовій
Посольства США в Україні з 18 вересня по 15 діяльності
грудня 2017 року(20 осіб).
З 25 по 26 вересня 2017 року візит до НАДПСУ Участь персоналу академії у навчальному
Національного консультанта Програми «ООН – курсі на тему актуальності гендерної
Жінки» в Україні та Голови правління неурядової тематики та її важливості у секторі
організації
«Інформаційно-консультативний безпеки і оборони та тренінгу з керівним
складом середньої ланки на тему
жіночий центр» Олени Суслової.
«Принцип рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у навчальних закладах
сектору безпеки і оборони України»
Жовтень 2017 року
1. Проведення з 5 по 6 жовтня 2017 року в
Національній академії тренінгу з удосконалення
комунікаційних навичок персоналу по роботі із
засобами масової інформації представниками
Консультативної місії Європейського Союзу з
реформування сектору цивільної безпеки в
Україні, у рамках співробітництва між ДПСУ і
КМЕС.
З 9 по 13 жовтня 2017 року на базі Національної
академії Державної прикордонної служби України
проведення
навчального
курсу
«Карно-

Метою
тренінгу
є
відпрацювання
алгоритму дій персоналу по роботі із
засобами
масової
інформації
щодо
здійснення інформаційної (комунікативної)
роботи в умовах кризової ситуації.

Mетою навчальних курсів є підвищення
кваліфікації
персоналу
підрозділів
внутрішньої
безпеки

кримінологічні і тактичні аспекти боротьби з Держприкордонслужби України.
корупцією у прикордонних службах» для
особового складу підрозділів забезпечення
внутрішньої та власної безпеки (І потік).
З 17 по 20 жовтня 2017 року проведення
на базі академії навчального курсу «Карнокримінологічні і тактичні аспекти боротьби з
корупцією у прикордонних службах» для
особового складу підрозділів забезпечення
внутрішньої та власної безпеки (ІІ потік).
З 17 по 20 жовтня 2017 року проведення на базі Тренінг з метою отримання передового
з
виявлення
викрадених
академії
тренінгу
для
персоналу досвіду
Держприкордонслужби
України
за
участі транспортних засобів.
експертів ЄС у рамках реалізації компонента С2
проекту (Twinning).
присвячений
проблемам
19 жовтня 2017 року проведення на базі Семінар
корупції
та
розвитку
академії семінару в рамках Ініціативи НАТО з запобігання
розбудови доброчесності, цілісності, прозорості доброчесності у прикордонній сфері.
та зниження корупційних ризиків в роботі
оборонних та безпекових інституцій (Ініціатива
ВІ).
Листопад 2017
Проведення
представниками
прикордонної
варти РП з 6 по 10 листопада 2017 року на базі
академії навчального курсу «Протидія корупції,
опираючись на аналіз ризиків виникнення
корупційних загроз – операційний рівень» для
особового складу підрозділів забезпечення
внутрішньої та власної безпеки (І потік).

Проведення навчального курсу стосовно
створення
проактивних
процедур
діяльності щодо усунення корупції в
прикордонній службі.

Візит до академії 8 листопада 2017 року Аташе
з правоохоронних питань Посольства Франції в
Україні полковника Жан-Люка Ломона та
асистента – перекладача Марини Катренюк.

Зустріч
з
керівництвом,
науковопедагогічним складом кафедри німецької
та другої іноземної мови факультету
іноземних
мов
та
гуманітарних
дисциплін, курсантами і студентами
академії, які вивчають французьку мову;
передача
майна
та
навчальної
літератури для покращення освітньої
діяльності, тих, хто навчається.

Проведення
представниками
прикордонної
варти РП з 13 по 17 листопада 2017 року на
базі Національної академії навчального курсу
«Протидія корупції, опираючись на аналіз ризиків
виникнення корупційних загроз – операційний
рівень» для особового складу підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної безпеки
(ІІ потік).

Проведення навчального курсу стосовно
створення
проактивних
процедур
діяльності щодо усунення корупції в
прикордонній службі.

Ознайомчий візит до академії 13 листопада
2017 року асистента проектів ОБСЄ в Україні в
рамках проекту «Посилення контролю за
транскордонним переміщенням контрольованих

Вибір
приміщень
для
проведення
майбутніх тренінгів та ознайомлення з
наявними навчальними програмами по
тематиці, яка
пов’язана з хімічною

безпекою та захищеністю.

та токсичних хімічних речовин».

Візит до академії з 20 по 22 листопада 2017 Ознайомлення з діяльністю, освітнім
навчально-матеріальною
року
делегації
Федеральної
поліції процесом,
Федеративної Республіки Німеччина.
базою академії.
Візит до академії з 27 листопада по 1 грудня Проведення навчального тренінгу
2017 року представників ОБСЄ, в рамках виявлення терористичних загроз.
проекту МТД ОБСЄ в Україні «Допомога
Держприкордонслужби
у
виявленні
терористичних загроз» та участі у Міжвідомчому
тренінгу «Виявлення терористичних загроз».

з

Грудень 2017
Візит до Національної академії 7
року представників Агенства ЄС
рамках міжнародного проекту з
впровадження в освітній процес
програми підготовки.

грудня 2017
FRONTEX у
розробки та
Уніфікованої

Організація та проведення он-лайн
тестування групи курсантів (15 осіб)
факультету
іноземних
мов
та
гуманітарних
дисциплін
в
рамках
Програми оцінки сумісності.

Всього за 2017 рік: в Національній академії
проведено 32 міжнародних заходи

Додатково прийнято участь у 2017 році у 67 міжнародних заходах:
Січень :
1.
Участь представника академії з 9 січня по 24 лютого 2017 року в шеститижневому
курсі підвищення кваліфікації з питань правоохоронної діяльності та розвитку лідерських
якостей працівників правоохоронної діяльності та однотижневого курсу з питань тактики та
безпеки правоохоронної діяльності, м. Будапешт (Угорщина).(підполковник Корольов В.
О.-доцент кафедри спеціальних дисциплін).
Лютий :
2.
Участь представника академії з 20 по 24 лютого 2017 року у навчальному семінарі з
порядку дій на місці скоєння злочину з використанням радіоактивних матеріалів, який
відбудеться у Навчальному центрі з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного
матеріалу імені Джорджа Кузмича за сприяння МАГАТЕ, м. Київ.(полковник Сціборовський
О. А.- начальник кафедри загальновійськових дисциплін).
3.
Участь представника академії 21 лютого 2017 року в семінарі з питань протидії
діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям, який відбудеться на базі Центру
розмінування Головного управління ЗСУ (м. Кам′янець - Подільський), за сприяння Агенції
НАТО з підтримки та постачання (NSPA).(майор Братко А.В.- старший викладач кафедри
загальновійськових дисциплін).
4.
Участь персоналу академії з 26 лютого по 1 березня 2017 року у тренінгу для
операторів автоматизованих робочих місць, які залучаються до практичної роботи з
електронною системою набору кандидатів (АРМ) в рамках проекту «Нове обличчя кордону»
за підтримки Міжнародної організації з міграції в Україні, який відбудеться в м. Києві
(підполковник Хомʼяк С. Л.- начальник курсу дистанційного навчання, ст. лейтенант
Чернецький В. П.- старший офіцер курсу дистанційного навчання).
Березень:
5.
Участь персоналу академії з 1 по 4 березня 2017 року у тренінгу на тему «Розумні
кордони – кращий досвід та практики інтегрованого управління кордонами», у рамках
реалізації спільного з Міжнародною організацією з міграції проекту МТД «Зміцнення

потенціалу прикордонного відомства України та Республіки Білорусь з охорони спільного
кордону – СУРКАП Фаза ІІ» м. Мінськ, РБ. (полковник Ставицький О. М. – начальник
кафедри прикордонної безпеки).
6.
Участь представників академії з 14 березня 2017 року у 6 тижневому онлайн-курсі
навчання в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Діалог заради реформ
та суспільного єднання в Україні».(полковник юстиції Зьолка В. Л. - начальник кафедри
конституційного, адміністративного та міжнародного права, працівник Тушко К. Ю. доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін, лейтенант
Табенський С. М. викладач кафедри звʼязку автоматизації та захисту інформації,
підполковник Купрієнко Д. А.- професор кафедри оперативного мистецтва).
7.
Участь персоналу академії з 20 березня по 16 червня 2017 року у курсі покращення
турецької мови для офіцерів Держприкордонслужби в Лінгвістичному інституті Сухопутних
військ Туреччини (м. Стамбул). (підполковник Серватюк Л. В.- доцент кафедри
конституційного, адміністративного та міжнародного права).
8.
Участь персоналу академії з 22 по 24 березня 2017 року у Регіональному тренінгу з
фундаментальних прав для мультиплікаторів, який відбудеться у м. Кишиневі (Молдова).
(лейтенант юстиції Петреченко С. А.- доцент кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права).
9.
Участь персоналу академії з 20 березня 2017 року по 3 квітня 2017 року у науководослідному стажуванні, у рамках проекту «Обмін ноу-хау для покращення управління
Шенгенським кордоном між Словаччиною/Україною .», який відбудеться у м. Братислава
(Словаччина). (полковник Боровик О. В. - начальник кафедри інженерного
зебезпечення та технічних засобів охорони кордону, підполковник юстиції Ляшук Р. М.
- професор кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін,
майор Лемешко О. В. - старший викладач кафедри англійської мови).
10.
Участь персоналу академії з 27 по 28 березня 2017 року у тренінгу для співробітників
Поліцейських сил Словаччини та Державної прикордонної служби України, у рамках
реалізації спільного з Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки проекту
міжнародної технічної допомоги «Проект транскордонного співробітництва для покращення
виявлення та затримання незаконних радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних
матеріалів на українсько-словацькому кордоні», який відбудеться в м. Спішська Нова Весь,
Словацька Республіка.(полковник Сінкевич С. В.- доцент кафедри загальновійськових
дисциплін).
11.
Участь персоналу академії з 29 по 30 березня 2017 року в м. Ужгород у заключній
конференції, в рамках проекту «Покращення технічних та спеціальних можливостей
прискорення пропускних операцій на спільному словацько-українському кордоні», який
фінансується Норвезьким фінансовим механізмом та державним бюджетом Словацької
республіки. (полковник Кириленко В. А. – заступник ректора академії з наукової роботи,
полковник Мацишин М. О. – помічник ректора академії з міжнародного та
міжвузівського співробітництва, підполковник Дзяворук А. Д. – старший викладач
кафедри прикордонного контролю факультету охорони та захисту державного
кордону).
Квітень:.
12.
Участь персоналу академії з 3 по 6 квітня 2017 року, у рамках співробітництва між
Державною прикордонною службою України і Федеративною Республікою Німеччина, у
тренінгу на тему: «Охорона кордону. Подолання ситуацій поліцейського характеру на
кордоні (керівний рівень)», який відбувся на базі впс «Ужгород» Чопського прикз, ЗхРУ ДПС
України.(полковник Каштелян С. О.- професор кафедри тактики прикордонної служби,
прац. Палагнюк М. Г- викладач кафедри німецької мови та другої іноземної мови).
13.
Участь персоналу академії з 5 по 6 квітня 2017 року у роботі семінару з опрацювання
Програми оцінки сумісності, у рамках проекту розбудови потенціалу інтегрованого
управління кордонами ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», пов’язаного з
Єдиною навчальною програмою для здійснення базової підготовки прикордонників, який

відбудеться у м. Баку (Азербайджан). (полковник Сичевський Ю. О. – професор кафедри
прикордонного контролю).
14.
Участь курсантів академії з 7 по 9 квітня 2017 року у регіональних сесіях молодіжних
конференцій, за сприяння Європейського молодіжного парламенту, які відбудуться у
м. Вінниця.(курсант 441 нг. Столяр В. В., сержант Дженджера М. О.).
15.
Участь персоналу академії з 25 березня по 10 квітня 2017 року у ІІІ модулі Річного
навчального курсу ОБСЄ з питань прикордонної безпеки та лідерства м. Кентшин (РП)
(полковник Ставицький О. М. – начальник кафедри прикордонної безпеки).
16.
Участь персоналу академії 21 квітня 2017 року у всеукраїнській науково-практичній
конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору
безпеки», яка відбудеться в Національній академії прокуратури України м. Київ.(полковник
Блощинський І. Г.- професор кафедри англійської мови).
17.
Участь персоналу академії у всеукраїнській конференції 2017 TESOL – Ukraine
National Convention «Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their
Learners», яка відбудеться з 25 по 26 квітня 2017 року у м. Львів (полковник
Блощинський І. Г. – професор кафедри англійської мови; підполковник Балендр А. В.
– доцент кафедри англійської мови + 12 викладачів ).
18.
Участь персоналу академії з 25 по 28 квітня 2017 року в м. Києві (Інституті ядерних
досліджень імені Дж. Кузьмича), у роботі Національного семінару з питань забезпечення
ядерної безпеки великих суспільних заходів – спільному тренінгу для співробітників
Державної прикордонної служби України, Державної служби надзвичайних ситуацій,
Національної поліції та Служби безпеки України, у рамках реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги Міжнародної агенції з атомної енергетики. (полковник Сінкевич С. В.доцент кафедри загальновійськових дисциплін).
Травень :
19.
З 1 по 4 травня 2017 року участь персоналу академії в 4-й щорічній науковій
конференції з транскордонних питань. для керівного складу, яка відбулась в
прикордонному коледжі ОБСЄ в м. Душанбе (Таджикистан).(підполковник Філіппов С. О.доцент кафедри кримінального права та процесу , підполковник Басараб О. Т.старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових
дисциплін, підполковник Ганьба О. Б .- доцент кафедри теорії та історії держави і
права та приватно-правових дисциплін).
20.
Участь персоналу академії з 12 по 22 травня 2017 року у візиті до США з питань
обміну професійним досвідом (для жінок – працівників правоохоронних органів України).
(полковник Волобуєва О.Ф.- заступник ректора Національної академії з персоналу).
21.
Участь персоналу академії з 13 по 27 травня 2017 року у 59-му щорічному
Міжнародному військовому паломництві в м. Люрд (Франція).(солдат Хвостов А. Ю. к-т 213
НГ, солдат Вахромєєв І. М. к-т 311 НГ).
22.
Участь персоналу академії з 15 травня по 9 червня 2017 року у 4-му Курсі навчання
керівного складу щодо забезпечення безпеки кордонів для жінок-керівників, який
відбудеться на території Бюро ОБСЄ в Таджикистані.(полковник Андрощук О. Ю. начальник науково-дослідного відділу, підполковник Ісаєва І. Ф.- старший викладач
кафедри німецької та другої іноземної мови).
23.
Участь представника академії з 22 травня по 16 червня 2017 року у курсі навчання
керівного складу щодо забезпечення безпеки кордонів, за сприяння ОБСЄ, який відбудеться
в Прикордонному коледжі ОБСЄ в м. Душанбе (Республіка Таджикистан).(підполковник
Купрієнко Д. А.- професор кафедри оперативного мистецтва).
24.
Участь представника академії з 22 по 23 травня 2017 року в проведенні навчальних
сесій для навчання керівного складу щодо забезпечення безпеки кордонів, які відбудуться в
Прикордонному коледжі ОБСЄ м. Душанбе (Республіка Таджикистан).(підполковник
Філіппов С.О.- доцент кафедри кримінального права та процесу).
25.
Участь персоналу академії з 23 по 25 травня 2017 року у зборовій підготовці
(тренінгу) керівного складу підрозділів по роботі з іноземцями та адміністративного
провадження всіх органів Держприкордонслужби України, у рамках проекту «Пілотна

ініціатива моніторингу реадмісії в Україні та Пакистані (MONITOR), який фінансується та
реалізується МОМ (м. Луцьк). (полковник Мота А. Ф.- професор кафедри
конституційного, адміністративного та міжнародного права, підполковник Король М.
О.- старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного
права).
26.
Участь персоналу академії з 29 травня по 9 червня 2017 року в курсі підвищення
кваліфікації «Аналіз ризику по моделі CIRAM», який відбудеться в Центрі підготовки
прикордонної варти Республіки Польща м. Кентшин.(полковник Ставицький О. М. –
начальник кафедри прикордонної безпеки).
Червень :
27.
Участь персоналу академії у навчальному курсі з виявлення/визначення ризиків, який
буде проходити з 6 по 9 червня 2017 року в м. Київ, у рамках Програми з експертного
контролю та безпеки кордонів (EXBS), яка фінансується Державним Департаментом США,
за сприяння Посольства США в Україні (підполковник Ковальчук С. – викладач кафедри
прикордонної безпеки).
28.
Участь персоналу академії 8 червня 2017 року у семінарі на тему «Створення
Асоціації жінок-поліцейських України», за ініціативою МВС України спільно з Поектом
підтримки підготовки поліцейських (РТАР), Agriteam Canada Consulting Ltd, який відбудеться
в м. Києві. (полковник Волобуєва О.Ф. – заступник ректора Національної академії з
персоналу).
29.
Участь персоналу академії з 19 по 23 червня 2017 року у роботі Міжнародного
симпозіуму на тему «Порядок і дисципліна – важливі складові основного курсу професійної
підготовки майбутніх співробітників поліції», який відбудеться в Школі підготовки агентів
прикордонної поліції імені Аврама Янки м. Орадя (Румунія). (полковник Псьол С. В. заступник ректора академії з навчальної роботи, майор Жилкіна І. Ю. - старший офіцер
організаційно-планової групи).
30.
Участь персоналу академії з 26 по 30 червня 2017 року розробки курсу відповідно до
принципів Болонського/Копенгагенського процесів з використанням Секторальної
кваліфікаційної структури для прикордонної охорони і Семінару з підготовки інструкторів,
який відбудеться в м. Іннсбрук, Австрія. (підполковник Балендр А. В. - доцент кафедри
англійської мови).
31.
Участь персоналу академії з 27 по 29 червня 2017 у семінарі для викладачів щодо
Уніфікованої навчальної програми (УНП) – Програми оцінки сумісності (ПОС), який
відбудеться у м. Кишинів, Молдова (полковник Сичевський Ю. О. – професор кафедри
прикордонного контролю, працівник Чистякова О. С.- старший викладач кафедри
перекладу).
32.
Участь персоналу академії з 27 по 29 червня 2017 року в роботі Регіонального
тренінгу «Управління кризовими ситуаціями» для представників прикордонних відомств,
який відбудеться у м. Мінськ (РБ), в рамках проекту з нарощування потенціалу інтегрованого
управління кордонами під егідою Східного партнерства. (полковник Демʼянюк Ю.А. –
професор кафедри прикордонної безпеки).
33.
Участь персоналу академії з 19 по 23 червня 2017 року у завершальному модулі
Міжнародного річного дистанційного навчального курсу для старших офіцерів з питань
забезпечення безпеки кордонів, управління та лідерства, який відбудеться у прикордонному
коледжі ОБСЄ для керівного складу у м. Душанбе (Таджикистан). (полковник Ставицький
О. М. – начальник кафедри прикордонної безпеки).
Липень:
34. Участь персоналу академії з 10 по 14 липня 2017 року в курсі підвищення
кваліфікації з питань охорони кордону, який відбудеться за сприяння Посольства США в
Україні в Міжнародній правовій академії ILEA м. Будапешт Угорщина. (полковник Білорус
А. М. – професор кафедри тактики прикордонної служби )
35.
Участь персоналу академії 11 липня 2017 року (з 9 по 13 липня 2017 року) в зустрічі
експертів з підготовки персоналу з питань вивчення можливості започаткування

співробітництва відомчих навчальних закладів, яка відбудеться в навчальному центрі
Прикордонної поліції Угорщини м. Сегед. (полковник Мацишин М. О. – прмс).
36.
Участь персоналу академії з 13 по 16 липня 2017 року у роботі Методологічної школи
«Викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав
людини», яка відбудеться у с. Глібівка, Вишгородського району, Київській області за
сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. (підполковник юстиції Філіппов С. О.доцент кафедри кримінального права та процесу).
37.
Участь персоналу академії 19 липня 2017 року в офіційному прийомі Посла США в
Україні Марі Л. Йованович, з метою обговорення результатів візиту у складі делегації жінокправоохоронців від України до США в травні 2017 року та обговорення перспектив
створення мережі жінок-керівників правоохоронних органів, який відбудеться у резиденції
Посла США в Україні м. Київ (полковник Волобуєва О. Ф.)
38. Участь персоналу академії з 23 по 30 липня 2017 року у роботі VІ Літньої школи
конституційного права «Верховенство права і конституціоналізм», за сприяння
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, яка відбудеться у с. Поляна, Свалявського району,
Закарпатської області та м. Кошице Словаччина. (курсант Стельмащук І. О. 332 нг
факультету правоохоронної діяльності).
Серпень:
39. Участь представника академії 8 серпня 2017 року у засіданні робочої групи з питань
створення Асоціації жінок правоохоронних органів України, яка відбулась в м.
Київ(полковник Волобуєва О. Ф. – заступник ректора з персоналу).
40. Участь персоналу академії з 14 по 23 серпня 2017 року у підготовці осіб з числа
цивільної молоді за програмою «Молодий інспектор прикордонної служби» в рамках
пілотного проекту «Нове обличчя кордону». Захід буде проведено в Навчальному центрі
Держприкордонслужби (полковник Сойко О. В. - старший викладач кафедри
прикордонного контрою; підполковник Кузь Ю. М. – доцент кафедри прикордонного
контролю).
41. Участь персоналу академії з 16 по 18 серпня 2017 року у роботі ІV Літньої школи
«Загальна теорія права та методика її викладання, яка відбудеться у м. Яремче ІваноФранківської області за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. (підполковник
юстиції Ляшук Р. М. - професор кафедри теорії та історії держави і права та
приватно-правових дисциплін та підполковник юстиції Ганьба О. Б. доцент
кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін).
42. Участь представника академії з 16 по 19 серпня 2017 року у тренінгу «Як ефективно
спланувати та провести діалог», який відбудеться у м. Івано-Франківськ за сприяння
Координатора проектів ОБСЄ в Україні (полковник юстиції Зьолка В. Л. - начальник
кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права).
43. Участь представника академії з 19 по 27 серпня 2017 року у тренінгу «Токсикологія
отруйних речовин», який відбудеться у м. Арвайлер, Федеративна Республіка Німеччина за
сприяння Міністерства внутрішніх справ Німеччини. (полковник Сінкевич С. В. – доцент
кафедри загальновійськових дисциплін).
Вересень:
44.
Участь персоналу академії з 5 по 8 вересня 2017 року у семінарі щодо імплементації
та розробки е-навчання з питань національної безпеки та менеджменту освітніми закладами,
який відбудеться в прикордонному коледжі ОБСЄ для керівного складу м. Душанбе,
Таджикистан (полковник Боровик О. В.- начальник навчального відділу академії;
підполковник Хом’як С. Л. – начальник курсу дистанційного навчання центру
підвищення кваліфікації персоналу).
45.
Участь персоналу академії з 6 по 7 вересня 2017 року у X Міжнародному симпозіуму
експертів із криміналістики прикордонної служби, який відбудеться в м. Кентшин, Республіка
Польща (підполковник Кузь Ю. М. старший групи - доцент кафедри прикордонного
контролю кафедри прикордонної безпеки факультету охорони та захисту
державного кордону; полковник Сойко О. В - старший викладач кафедри

прикордонного контролю кафедри прикордонної безпеки факультету охорони та
захисту державного кордону.
46.
Участь персоналу академії в якості комісії з 5 по 8 вересня 2017 року у у допідготовці
військовослужбовців за контрактом в рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону».
Захід буде проведено в Навчальному центрі Держприкордонслужби (полковник Богданюк
О. Д. – професор кафедри кінології).
47.
Участь персоналу академії в якості комісії з 5 по 9 вересня 2017 року у доборі
військовослужбовців в рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону». Захід буде
проведено в Навчальному центрі Держприкордонслужби (старший лейтенант
Чернецький В. П. – старший офіцер курсу дистанційного навчання).
48.
Участь персоналу академії з 10 по 13 вересня 2017 року у допідготовці
військовослужбовців за контрактом в рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону».
Захід буде проведено в Навчальному центрі Держприкордонслужби (полковник Зьолка В.
Л. – начальник кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного
права).
49.
Участь персоналу академії з 11 по 14 вересня 2017 року у допідготовці
військовослужбовців за контрактом в рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону».
Захід буде проведено в Навчальному центрі Держприкордонслужби (полковник Фаріон О.
Б. – професор кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю).
50.
Участь персоналу академії з 11 по 15 вересня 2017 року семінарі у рамках проекту з
нарощування потенціалу інтегрованого управління кордонами, який фінансується
Європейським Союзом та реалізується під егідою Східного Партнерства і стосується
імплементації Єдиної навчальної програми для здійснення базової підготовки
прикордонників для перекладачів з імплементації Уніфікованої навчальної програми, який
відбудеться у м. Вільнюс (Литва) (полковник Сичевський Ю. О. – професор кафедри
прикордонного контролю).
51.
У рамках проекту «Зміцнення потенціалу керівних кадрів Державної прикордонної
служби України в сфері створення інституту керівника, а також розпізнання і протидії
явищам корупції», що реалізовується Прикордонною вартою Республіки Польща спільно з
Державною прикордонною службою України, з 17 по 23 вересня 2017 року на базі
Навчального центру Прикордонної варти РП в м. Кентшин відбудеться навчальний курс
«Управління людськими ресурсами – створення інституту керівника, опираючись на основні
питання управління, аспекти транзакційного аналізу та протидія професійному вигоранню»
для особового складу кадрових підрозділів Держприкордонслужби України. (полковник
Кульчицький О.М. – начальник відділу кадрів академії).
52.
Участь персоналу академії з 18 по 23 вересня 2017 року у підготовці осіб з числа
цивільної молоді за програмою «Молодий інспектор прикордонної служби» в рамках
пілотного проекту «Нове обличчя кордону». Захід проведено в Навчальному центрі
Держприкордонслужби (підполковник Токарчук М. М. – старший викладач кафедри
прикордонного контролю, підполковник Салюк С. В. – викладач кафедри
прикордонного контролю).
53.
Участь персоналу академії 19 вересня 2017 року на базі Національної академії
прокуратури у проведенні круглого столу «Протидія корупційним та іншим правопорушенням
у військових формуваннях України (підполковник юстиції Філіппов С. О.- доцент
кафедри кримінального права та процесу).
54.
Участь персоналу академії з 24 по 30 вересня 2017 року у міжнародних спортивних
змаганнях Ігри Інвіктус, які відбулися в м. Торонто (Канада) (майор Шинкарук В. О. асистент кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки).
55.
Участь персоналу академії з 25 по 29 вересня 2017 року в ознайомчому візиті
представників кінологічної школи Федеральної поліції ФРН до КНЦ ДПСУ в якості
перекладача, який відбудеться в м. Великі Мости (працівник Палагнюк М. Г.).
56.
Участь персоналу академії з 28 по 29 вересня 2017 року у ІІ Регіональному круглому
столі « Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення», який відбувся у м.
Одеса (полковник Кириленко В. А.. – заступник ректора з наукової роботи).

Жовтень:
57.
Участь персоналу академії з 2 по 7 жовтня 2017 року у навчальному курсі з питань
проведення огляду легкових та вантажних транспортних засобів, який відбудеться за участі
національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії. (підполковник
Гетманюк С. П. - доцент кафедри прикордонного контролю факультету охорони
та захисту державного кордону).
58.
Участь персоналу академії з 2 по 6 жовтня 2017 року в міжнародному заході з питань
підготовки персоналу, за сприяння Агенції FRONTEX, який відбувся у м. Варшава
(Республіка Польща)(підполковник Балендр А. В. – доцент кафедри англійської мови).
59.
Участь представника академії 4 жовтня 2017 року в урочистостях з нагоди Дня
Німецької єдності, які відбулись в Посольстві Німеччини в Україні, м. Київ. (працівник
Палагнюк М.Г. - старший викладач кафедри німецької мови та другої іноземної
мови).
60.
Участь персоналу академії з 11 по 12 жовтня 2017 року у роботі семінару «навчи
тренера» в рамках Програми з довкілля ООН (ЮНЕП) «Посилення реалізації
Роттердамської конвенції в Україні та підвищення кваліфікації з незаконного обігу хімічними
речовинами», яка відбулась в Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного
забезпечення Державної фіскальної служби України (м. Хмельницький). (п-к Войцехівський)
61.
Участь персоналу академії з 12 по 13 жовтня 2017 року у міжнародній науковопрактичній конференції за темою: «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку
України в умовах глобалізації», яка відбудеться у м. Харків.(капітан Орловська Н. А.професор кафедри кримінального права та процесу).
Листопад:
62.
Участь персоналу академії з 13 по 15 листопада 2017 року у роботі Міжнародного
міжвідомчого семінару з тестування за критеріями STANAG 6001, який відбувся в
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
63.
Участь персоналу академії з 14 по 16 листопада 2017 року у регіональному тренінгу з
фундаментальних прав для мультиплікаторів, який відбувся у м. Мінську, Республіка
Білорусь (п/п-к юстиції Степанова Ю. П.).
64.
Участь персоналу академії з 21 по 23 листопада 2017 року у регіональному тренінгу із
розбудови прикордонного потенціалу у сфері підготовки, який відбувся в партнерській
академії Фронтекс в Хорватії, м. Загреб. ( п-к Псьол С. В.)
65.Участь представників академії 22 листопада 2017 року у зустрічі представників
Держприкордонслужби, які брали участь у тренінгу з проведення обшуку легкових та
вантажних автомобілів у навчальному центрі «Довер» (Велика Британія) з новим офіцером
зв’язку з боротьби з фінансовими злочинами при Посольстві Великої Британії в Україні (п/п-к
Гетманюк С. П.).
Грудень:
66.Участь персоналу академії з 4 по 15 грудня 2017 року, на базі Навчального центру
Держприкордонслужби, в тренінгу з виявлення підроблених документів на право перетину
державного кордону, за ініціативи Департаменту з протидії транснаціональним загрозам
ОБСЄ (п-к Войцехівський О. Л., п/п-к Кузь Ю. М.).
67. Участь персоналу академії з 11 по 14 грудня 2017 року у підбитті підсумків проекту
«Зміцнення потенціалу керівних кадрів Держприкордонслужби України у сфері створення
інституту керівника, а також розпізнання і протидії корупції», обговоренні потреб у сфері
підготовки персоналу та планування спільної діяльності на 2018 рік, який відбудеться в
Центрі підготовки Прикордонної варти Республіки Польща, м. Кентшин (п/п-к Сорока А. З.).
ВСЬОГО:99
На базі Національної академії: 32
Додатково прийнято участь у міжнародних заходах: 67

