МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
у 2017 році
Упродовж 2017 року в Національній академії Держприкордонслужби України
проведено 99 міжнародних заходів і реалізовано чотири проекти міжнародної технічної
допомоги, які були направлені на підвищення рівня підготовки персоналу для підрозділів
охорони державного кордону та підвищення кваліфікації персоналу служби.
Міжнародне і міжвузівське співробітництво у 2017 році було спрямоване на
виконання Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020
року, Концепції інтегрованого управління кордонами, основних напрямів діяльності та
подальшого розвитку Національної академії.
За 2017 рік академію відвідало 32 іноземні делегації.
До основних слід віднести:
22 червня 2017 року участь персоналу Національної академії у заході, що був
присвячений інтегрованому управлінню кордонами та досвіду Європейського партнерства,
за участі стратегічного радника Консультативної Місії ЄС з реформування цивільного
сектору безпеки (Місія ЕУАМ) (у заході брало участь 100 учасників від академії);
З вересня по листопад 2017 року участь персоналу академії у міжнародному заході
прикордонного відомства (для представників підрозділів забезпечення внутрішньої та
власної безпеки) у навчальному курсі «Протидія корупції, опираючись на аналіз ризиків,
виникнення корупційних загроз – операційний рівень» ( 6 потоків – 87 представників, із них
9 - від академії);
19 жовтня 2017 року участь персоналу академії у щорічному, на базі академії,
семінарі в рамках Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та
зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій (Ініціатива ВІ)
(у заході брало 100 учасників від академії);
З 27 листопада по 1 грудня 2017 року участь персоналу прикордонного відомства
(15 учасників) та фіскальної служби (10 представників) на базі академії, у тренінгу в рамках
проекту міжнародної технічної допомоги ОБСЄ в Україні «Допомога Держприкордонслужбі
у виявленні терористичних загроз»;
участь персоналу навчального закладу у тренінгу, який був присвячений обміну
досвіду та практики інтегрованого управління кордонами, у рамках реалізації спільного з
Міжнародною організацією з міграції проекту міжнародної технічної допомоги СУРКАП
Фаза ІІ. Також персонал долучався до участі у Річному навчального курсі ОБСЄ з питань
прикордонної безпеки та лідерства.
З 20 по 22 листопада 2017 року забезпечено візит до Національної академії керівника
Академії Федеральної поліції Федеративної республіки Німеччини, досягнуто домовленостей
щодо започаткування двосторонньої співпраці між навчальними закладами.
З 20 березня 2017 року по 3 квітня 2017 року науковці академії пройшли науководослідне стажування, у рамках проекту «Обмін ноу-хау для покращення управління
Шенгенським кордоном між Словаччиною/Україною….», яке відбулося у м. Братислава
(Словаччина).
За результатами стажування удосконалено освітній процес, підвищено кваліфікацію
науково-педагогічного складу, сформовано європейські цінності персоналу.
З 17 по 20 жовтня 2017 року експертами Європейського Союзу для персоналу
Держприкордонслужби України на базі академії було успішно проведено тренінг, який було
реалізовано у рамках проекту ТВІНІНГ.
Персонал академії брав активну участь у роботі семінару з опрацювання Програми
оцінки сумісності, у рамках проекту розбудови потенціалу інтегрованого управління
кордонами за ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», яка пов’язана з
Уніфікованою програмою підготовки прикордонників країн ЄС.
Академія продовжувала впровадження в освітній процес Уніфіковану програму
підготовки прикордонників країн ЄС. 7 грудня 2017 року, за участі представників Агенції
Фронтекс вперше проведено он-лайн тестування 15 курсантів в рамках Програми оцінки
сумісності.

Курсанти академії з 7 по 9 квітня 2017 року брали участь у ряді регіональних сесій
молодіжних конференцій, які було проведено за сприяння Європейського молодіжного
парламенту.
14 червня 2017 року в академії було проведено внутрішньовузівську методичну
конференцію «Міжнародний досвід навчального процесу в країнах ЄС, США та Східного
партнерства: правоохоронний аспект».
Науково-педагогічний склад академії обмінявся досвідом, за результатами участі у
міжнародних заходах 2016-2017 календарних років.
У звітному періоді було забезпечено участь академії в міжнародному та
міжвузівському співробітництві з державними органами, прикордонними навчальними
закладами іноземних держав та міжнародними організаціями.
Проведено стажування, навчання та обмін досвідом науково-педагогічного складу та
курсантів академії в навчальних закладах прикордонних відомств США, Великобританії,
Молдови, Республіки Білорусь, Угорщини, Туреччини, Польщі, Румунії та Словаччини.

