МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Січень 2018 року
1.Візит до Національної академії 22 січня 2018 з метою ознайомлення з
навчання
року
експертів
Європейського
Союзу, дистанційного
представників Міжнародної організації з міграції прикордонної служби України.
в Україні та Державної міграційної служби
України.

системою
Державної

з метою проведення лекції з учасниками
курсу офіцерів управління внутрішньої та
власної
безпеки
ДПСУ
на
тему
«Важливість доброчесності, прозорості
та підзвітності у сфері безпеки та
оборони».
Лютий 2018 року
3.Візит до Національної академії 8 лютого 2018 з метою ознайомлення з навчальнобазою
академії
та
року представників з Міжнародного центру матеріальною
обговорення
напрямів
подальшого
розвитку міграційної політики (ICMPD).
співробітництва у сфері управління
кордонами і протидії нелегальній міграції.
2.Візит до Національної академії 30 січня 2018
року Менеджера Програми офісу зв’язку НАТО в
Україні Крістофера Штаудта та його заступника
Олени Огороднікової.

метою
проведення
випробування
4.Візит до Національної академії 8 лютого 2018 з
працездатності системи тестування
року представників МОМ .
кандидатів
у
рамках
забезпечення
проекту «Нове обличчя кордону».
метою візиту було розвиток
5.Візит до Національної академії з 14 по 15
лютого 2018 року делегації Державного співробітництва у сфері підготовки
персоналу
та
науково-педагогічного
прикордонного комітету Республіки Білорусь.
складу, організації взаємодії навчальних
закладів, ознайомлення з діяльністю,
освітнім
процесом,
навчальноматеріальною та технічною базою
навчальних закладів.
6.Візит до Національної академії 16 лютого 2018 з метою ознайомлення з Національною
академією.
року європейського експерта – гр. Литви.
Березень 2018 року
навчального
матеріалу
7.Проведення в Національній академії з 1 опанування
березня по 25 травня 2018 року курсів слухачами для використання в службовій
інтенсивного вивчення англійської мови, за діяльності.
сприяння Посольства США в Україні. (Відповідно
Наказу ректора від 2.03.18 №49, 20-НАДПСУ, 5митники)
метою
обговорення
програми
8.Візит до Національної академії 5 березня 2018 з
року
представників
Чернівецького
офісу інформаційного заходу про СММ ОБСЄ.
Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в
Україні.
9.З 26 по 27 березня 2018 року на базі з метою проведення курсів.
Національної академії проведення курсів з
підвищення кваліфікації керівників підрозділів по
роботі з іноземцями та адміністративного
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впровадження
регіональних
управлінь
та
прикордонних загонів за участі представників
Міжнародної організації з міграції в Україні.
10.Візит до Національної академії 27 березня
2018 року представників Чернівецького офісу
Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в
Україні.

з метою проведення інформаційного
заходу з питань інтеграції гендерних
пріоритетів в політику забезпечення
гендерної
рівності
та
презентації
Чернівецького офісу СММ ОБСЄ в Україні.

Квітень 2018 року
11.Візит до Національної академії 4 квітня 2018 з метою попереднього обговорення
програм
Проекту
та
року двох представників Координатора проектів тренінгових
ознайомлення
з
навчально-матеріальною
ОБСЄ в Україні, в рамках спільного з
базою з виявлення хімічних (отруйних)
Адміністрацією Держприкордонслужби проекту
речовин на кордоні.
міжнародної технічної допомоги «Посилення
контролю за транскордонним переміщенням
контрольованих та токсичних хімічних речовин».
12. З 17 по 18 квітня 2018 року візит до з метою проведення екзаменаційної сесії з
Національної академії представників Посольства французької військової мови.
Франції в Україні.
13. .25 квітня 2018 року проведення на базі
Національної академії Міжнародної науковопрактичної конференції «Реалізація гендерної
політики
на
сучасному
етапі
розвитку
суспільства: Стан, проблеми, перспективи».

обговорення актуальної проблематики
щодо імплементації Резолюції ООН №
1325 «Жінки. Мир. Безпека», зокрема
реалізації
гендерної
політики
в
освітньому процесі у секторі безпеки,
оборони.

Травень 2018 року
візиту
було
14. Проведення польськими експертами з метою
персоналом академії з 23 по 25 травня 2018 навчального тренінгу.
року, за сприяння Міжнародної організації з
міграції в Україні тренінгу щодо порядку
проведення інтерв’ювання під час вступної
компанії до академії.

проведення

15. Візит до Національної академії 14 травня з метою проведення моніторингу майна,
2018 року представників Посольства США в яке було передане в межах реалізації
спільних проектів.
Україні.
16. Візит до Національної академії 16 травня
2018
року
представників
Дипломатичної
академії України ім. Геннадія Удовенка при
Міністерстві закордонних справ України.

ознайомлення з діяльністю, освітнім
процесом,
навчально-матеріальною
базою та технічною базою академії,
проведення
заняття
з
військовослужбовцями та підписання угоди
про співробітництво.
Червень 2018 року
17. З 4 по 8 червня 2018 року візит представників проведення польськими експертами з
військовослужбовцями
Державної
Прикордонної Варти Республіки Польща.
прикордонної служби України навчального
курсу щодо запобігання та боротьби із
транскордонною злочинністю пов'язаною
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із незаконним переміщенням через кордон
вибухових речовин.
18. З 11 по 15 та з 18 по 22 червня 2018 року проведення експертами РП навчального
«Виявлення
та
протидія
візит
представників
Прикордонної
Варти курсу
корупційним проявам у прикордонній
Республіки Польща.
службі» для особового складу підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної
безпеки.
19.З 26 по 27 червня 2018 року візит ознайомлення з діяльністю, освітнім
навчально-матеріальною
представників поліції Федеративної Республіки процесом,
базою академії. Опрацювання спільного
Німеччина.
оціночного
звіту
щодо
протидії
транскордонній злочинності у 2017 році.
Визначення напрямків подальшої співпраці
з аналізу ризиків та інформаційної
взаємодії.
Липень 2018 року
підготувати компетентних керівників
підрозділів Держприкордонслужби України,
які здатні, на підставі отриманих знань
та вмінь організовувати роботу та
здійснювати
керівництво
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки
державного кордону.
21.З 23 по 25 липня 2018 року візит ознайомлення з діяльністю, освітнім
процесом,
навчально-матеріальною
представників Прикордонної поліції Румунії.
базою академії.
22. З 31 липня по 3 серпня 2018 року участь тренування.
представника Боснії і Герцеговини на базі
Національної
академії
у
навчальнотренувальних зборах волейбольної команди
«Новатор».
20. Проведення з 3 по 13 липня 2018 року у
Національній академії, у рамках реалізації
проекту
«Нове
обличчя
кордону»,
менеджерського курсу з офіцерами, які пройшли
відбір до проекту (18 чол.).

Серпень 2018 року
23.Візит до Національної академії з 27 по 29
серпня представника з Прикордонно-митної
служби США в рамках співробітництва ДПСУ та
Посольства США в Україні (Програма ЕХВS) з
питань експортного контролю та безпеки
кордонів
24. З 27 по 31 серпня
2018 року візит
представників Прикордонної Варти Республіки
Польща.
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ознайомлення з діяльністю, освітнім
процесом,
навчально-матеріальною
базою академії.

проведення польськими експертами з
військовослужбовцями
Державної
прикордонної служби України навчального
курсу щодо запобігання та боротьби із
транскордонною злочинністю пов'язаною
із незаконним переміщенням через кордон
вибухових речовин.

Вересень 2018 року
25.З 3 по 7 та з 10 по 14 вересня 2018 року візит проведення експертами РП навчального
представників Прикордонної Варти Республіки курсу «Практичні аспекти використання
оперативного аналізу у запобіганні та
Польща.
протидії корупції в умовах прикордонної
служби» для особового складу підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної
безпеки.
26.11 вересня 2018 року візит до Національної виступ в рамках презентації проекту
ТВІННІНГ
«Підтримка
ДПСУ
у
академії представника ФРН.
подальшому запровадженні ІУК, зокрема у
сфері
перевірки
документів
та
викрадених автомобілів».
засідання
на
тему
27.Проведення в Національній академії 12 проведення
вересня 2018 року чергового засідання групи з «Ознайомлення з системою підготовки
підтримки прикордонного менеджменту в Україні персоналу в ДПСУ».
(BMAG) за участі делегації Представництва ЄС в
Україні, експертів EUAM та офіцерів зв’язку
прикордонних (поліцейських) відомств Посольств
іноземних держав в Україні.
28.Проведення на базі Національної академії з
10 по 20 вересня 2018 року в рамках проекту
«Нове обличчя кордону» менеджерського курсу
(2 потік) з офіцерами, які пройшли відбір. (18
осіб).

підготувати компетентних керівників
підрозділів Держприкордонслужби України,
які здатні, на підставі отриманих знань
та вмінь організовувати роботу та
здійснювати
керівництво
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки
державного кордону.

навчального
матеріалу
29.Проведення в Національній академії з 17 опанування
вересня по 13 грудня 2018 року 3-х місячних слухачами для використання в службовій
курсів інтенсивного вивчення англійської мови, за діяльності.
сприяння Посольства США в Україні (19
представників прик.відомства Наказ АДПСУ від
16.12.17 №116).
30. Участь представників академії 25 вересня 2018 обговорення навчання прикордонників
року на базі Національної академії в онлайн вебінарі середньої ланки управління в контексті
за ініціативи Агенції прикордонної та берегової динамічної обстановки на кордоні.
охорони Фронтекс щодо встановлення навчальних
стандартів управління прикордонною та береговою
охороною - Уніфікованої навчальної програми
підготовки керівників середньої ланки прикордонної
та берегової охорони в Європейському Союзі.

31.Проведення на базі Національної академії 26 з метою розбудови доброчесності,
вересня 2018 року семінару в рамках Ініціативи цілісності, прозорості та зниження
корупційних ризиків в роботі оборонних
НАТО.
та безпекових інституцій (Ініціатива ВІ).
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Жовтень 2018 року
32.Проведення на базі Національної академії з 16
по 26 жовтня 2018 року в рамках проекту «Нове
обличчя кордону» менеджерського курсу (3 потік)
з офіцерами, які пройшли відбір. (11 осіб).

підготувати компетентних керівників
підрозділів Держприкордонслужби України,
які здатні, на підставі отриманих знань
та вмінь організовувати роботу та
здійснювати
керівництво
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки
державного кордону.

33.31 жовтня 2018 року проведення спільного з метою підготовки та обміну досвідом у
заняття
на
базі
Центру
забезпечення напрямку підготовки та використання
навчального процесу Національної академії кінологічних команд.
Департаментом
спеціальної
підготовки
та
кінологічного забезпечення ДФС та кафедрою
кінології факультету охорони та захисту
державного кордону академії.
Листопад 2018
34.Візит до Національної академії з 19 по 23 проведення занять з курсантами та
студентами Національної академії задля
листопада делегації Федеральної поліції ФРН.
підсилення зацікавленості у вивченні
німецької
мови
та
політичнополіцейського порозуміння.
35.Проведення на базі Національної академії з
19 по 29 листопада 2018 року в рамках проекту
«Нове обличчя кордону» менеджерського курсу
(4 потік) з офіцерами, які пройшли відбір. (12
осіб).

підготувати компетентних керівників
підрозділів Держприкордонслужби України,
які здатні, на підставі отриманих знань
та вмінь організовувати роботу та
здійснювати
керівництво
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки
державного кордону.

з
керівництвом,
науково36.Візит до Національної академії 22 листопада зустріч
2018 року Аташе з Правоохоронних питань педагогічним складом кафедри німецької
та другої іноземної мови факультету
Посольства Франції в Україні.
іноземних
мов
та
гуманітарних
дисциплін, курсантами і студентами
академії, які вивчають французьку мову;
проведення заняття для
курсантів і
студентів
академії,
які
вивчають
французьку мову.
Грудень 2018
37.Проведення на базі Національної академії з 5
по 13 грудня 2018 року в рамках проекту «Нове
обличчя кордону» менеджерського курсу (5 потік)
з офіцерами, які пройшли відбір. (16 осіб).
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підготувати компетентних керівників
підрозділів Держприкордонслужби України,
які здатні, на підставі отриманих знань
та вмінь організовувати роботу та
здійснювати
керівництво
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки

державного кордону.
38.
Візит
до
Національної
академії
2 з метою проведення консультацій щодо
представників Дипломатичної академії імені визначення основних напрямів співпраці в
сфері мовної підготовки на 2019 рік.
Геннадія Удовенка.

Всього за 2018 рік: в Національній академії
проведено 38 міжнародних заходів (станом на
31.12.18)
Додатково прийнято участь у 2018 році у 58 міжнародних заходах (станом на 31.12.18):
Січень :
1.
Участь персоналу академії з 23 по 26 січня 2018 року у стажуванні для
аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників на тему: «Сучасні та інноваційні
методи навчання», яке пройшло на базі Малопольської школи державного управління
економічного університету в м. Кракові (Республіка Польща). (старший викладач кафедри
англійської мови факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін працівник
Ісламова О.О.).
2.
Участь персоналу академії з 29 січня по 2 лютого 2018 року у семінарі з
перекладу та імплементації Уніфікованої програми підготовки (Common Core Curriculum) для
прикордонників ЄС, який відбувся у партнерській академії Фронтекс в м. Валетта, Мальта
(полковник Сичевський Ю. О., підполковник Балендр А. В.).
Лютий :
3.
Участь персоналу академії з 12 лютого до 9 березня 2018 року в м. Душанбе
(Республіка Таджикистан), на базі Коледжу ОБСЄ, у 20-му курсі підготовки персоналу у
сфері прикордонної безпеки та управління кордонами. (підполковник Березюк В. П. –
викладач кафедри прикордонної безпеки).
Березень:
4.
Участь персоналу академії з 9 по 10 березня 2018 року у роботі
Всеукраїнської конференції TESOL-2018 «Викладання англійської мови в Україні: нові шляхи
до успіху», яка відбулась м. Львів під патронатом Регіонального Центру вивчення англійської
мови Посольства США в Україні (підполковник Балендр А. В. - доцент кафедри
англійської мови факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін).
5.
Участь персоналу академії з 12 по 14 березня 2018 року у зустрічі проекту
оцінки провадження Уніфікованої програми підготовки (ССС) для прикордонників ЄС, яка
відбулась у Європейській Агенції Фронтекс м. Варшава, Республіка Польща (полковник
Сичевський Ю. О. - професор кафедри прикордонного контролю).
6.
Участь персоналу академії з 16 по 17 березня 2018 року у II Міжнародному
науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», який
відбувся в Університеті Короля Данила м. Івано-Франківськ (підполковник юстиції
Філіппов С. О.– докторант академії, майор юстиції Орловська Н. А. - професор
кафедри кримінального права та процесу факультету правоохоронної діяльності,
Мота А. Ф.)
7.
Участь персоналу академії з 15 по 16 березня 2018 року в церемонії відкриття
Української Асоціації представниць правоохоронних органів, який відбувся у м. Київ
(полковник Волобуєва О. Ф. – заступник ректора з персоналу).
Квітень:.
8.
Участь представників академії 3 квітня 2018 року в науково-практичному
семінарі «Врахування гендерних питань у навчальних програмах навчальних закладів
секторів безпеки і оборони», який відбудеться на базі Дипломатичної академії України ім. Г.
Удовенка, м. Київ (п-к Волобуєва О. Ф. – заступник ректора з персоналу, п-к Зьолка В.
Л. - начальник кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного
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права, п-к Андрощук О. Ю. – начальник науково-дослідного відділу, прац. Радченя Н.
М.).
9.
Участь персоналу академії з 18 по 19 квітня 2018 року у експертному
круглому столі з обговорення результатів аналізу національної та міжнародної
законодавчої бази, яка регулює перевезення хімічних речовин та зобов’язань України у
цій сфері, в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення контролю за
транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин», який
відбудеться на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення
Державної фіскальної служби України, м. Хмельницький.(п-к Сінкевич С.В.,п-к Білорус А.
М., п/п-к Кузь Ю.М)
10.
Участь офіцера академії з 23 по 27 квітня 2018 року в рамках проекту Фронтекс
«Програма оцінки сумісності Уніфікованої навчальної програми для підготовки
прикордонників (ССС- IAP)» у зустрічі експертів проекту для розробки концепції та стратегії
2, яка відбудеться в м. Лідо ді Остіа, Італія (полковник Сичевський Ю. О.- професор
кафедри прикордонного контролю).
Травень :
11.
Участь персоналу Національної академії з 14 по 17 травня 2018 року в
ознайомчій поїздці ООН Жінки в Грузію для обміну досвідом з виконання Національних
планів дій за резолюцією Ради Безпеки ООН 1325.
12.
Участь персоналу академії 21 травня 2018 року у І міській учнівській науковій
конференції, яка відбудеться на базі Хмельницької гімназії №1 ім. Володимира
Красицького.
13.
Участь представника академії з 29 травня по 5 червня 2018 року у проведенні
другого етапу відбору кандидатів у рамках проекту «Нове обличчя кордону», який
відбудеться на базі Головного центру підготовки особового складу (підполковник
Неділько А. С.).
14.
Участь представника академії з 30 по 31 травня 2018 року у Регіональній
конференції для презентації Уніфікованої навчальної програми – навчання з програми
сумісності 2017-2018, яка відбудеться у м. Кишинів, Молдова (полковник Псьол С. В.).
Червень :
15.
Участь персоналу академії 8 червня 2018 року у роботі ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і
пріоритети розвитку», яка відбудеться в Національному університеті «Острозька
академія» м. Остріг, Рівненська область (п-к Мацишин М.О., п-к Половніков В.).
16.
Участь персоналу академії з 10 по 15 червня 2018 року у навчальному візиті до
м. Гааги (Нідерланди), з метою ознайомлення з досвідом адвокації та лобіювання
громадськими організаціями, врахування гендерної проблематики у впровадженні реформи
сектору безпеки в Нідерландах, зокрема щодо реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН
№1325 (п-к юстиції Зьолка В.В.).
17.
Участь представника академії з 10 по 16 червня 2018 року у засіданні
експертної зустрічі з упровадження на національному рівні Уніфікованої навчальної
програми для прикордонних та берегових охорон, за сприяння Фронтекс, м. Варшава
(Республіка Польща) (п/п-к Балендр А. В.).
18.
Участь персоналу академії з 25 по 28 червня 2018 року у 11 міжнародному
симпозіумі «Оцінювання, як основний компонент системи освіти агентів правоохоронних
органів», який відбудеться на базі Школи Прикордонної Поліції Румунії імені Авраама Янку,
м. Орадя, Румунія (п/п-к Журавель В.Г., працівник Бабіч О.).
Липень:
19.
Участь офіцера академії з 2 по 7 липня 2018 року, у рамках проекту ТВІНІНГ, у
навчанні експертів з оцінювання оперативно-службової діяльності за методикою, що
використовується в державах-членах ЄС Шенгенської зони, яке відбулось на базі
Чернігівського прикордонного загону ПнРУ (підполковник Березюк В.).
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20.
Участь офіцера академії з 9 по 13 липня 2018 року у ролі тренера в 13-ї сесії
Літньої школи для молодих спеціалістів у сфері протидії корупції з Південно-Східної Європи,
яка відбудеться у м. Бєлграді (Сербія) (підполковник Філіппов С. О.).
21.
Участь персоналу академії з 15 по 20 липня 2018 року на базі Головного
центру підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота у проведенні
занять з персоналом Держприкордонслужби України у рамках спільного проекту з
Міжнародною Організацією з Міграції в Україні щодо впровадження Проекту «Посилення
безпеки цивільного населення при перетині контрольованої лінії у Східній Україні», за
фінансованої підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.
(полковник Маняков І. В.).
22.
Участь офіцера академії з 17 по 26 липня 2018 року в роботі семінару з
впровадження стандартів НАТО STANAG 6001 в систему мовної підготовки, у рамках
співробітництва Державної прикордонної служби України і НАТО за Ініціативою «Меню
партнерства», який відбувся у м. Гармаш-Партенкірхер (ФРН) (підполковник Балендр
А.В.).
Серпень:
23.
Участь офіцера академії з 3 по 4 серпня 2018 року за сприяння Агрітім
Канада Консалтингу, в тренінгу «Гендерні аспекти в системі сектору безпеки, зокрема у
системі правоохоронних органів, через діяльність УАППО» за участі правління
Української асоціації представниць правоохоронних органів УАОО, який відбувся в м.
Київ (п-к Волобуєва О. Ф.)
24.
Участь представників академії з 6 по 10 серпня 2018 року в робочій сесії
проекту ТВІНІНГ з питань розробки механізму самооцінки та моніторингу оперативного
впровадження відповідних принципів інтегрованого управління кордонами в контексті
здійснення оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби України, який
відбудеться в Адміністрації ДПСУ. (п/п-к Мельник В. М., п/п-к Гапонов С. В., прац.
Томків І. О.)
25.
Участь представника академії 22 серпня 2018 року в установчій зустрічі
Української асоціації представниць правоохоронних органів УАОО, з метою підготовки
до візиту в Канаду, який відбудеться в офісі Проекту підтримки підготовки поліцейських
(РТАР) в м. Київ (п-к Волобуєва О. Ф.)
26.
Участь представника академії з 23 серпня по 2 вересня 2018 року в
ознайомчому візиті до Канади та участі у щорічній міжнародній конференції жінок
поліцейських (п-к Волобуєва О. Ф.)
27.
Участь представника академії з 27 по 31 серпня 2018 року у проведенні
другого етапу відбору кандидатів у рамках проекту «Нове обличчя кордону», який
відбудеться на базі Кінологічного навчального центру (підполковник Неділько А. С.).
Вересень:
28.
Участь персоналу академії з 2 по 7 вересня 2018 року на базі Головного центру
підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота у проведенні занять, у
якості експерта, з персоналом Держприкордонслужби України, Національної поліції України,
Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, у рамках реалізації
міжнародної технічної допомоги «Посилення безпеки цивільного населення при перетині
лінії розмежування у Східній Україні». (полковник Маняков І. В.).
29.
Участь персоналу академії 6 вересня 2018 року у робочій зустрічі з питань
обговорення стану гендерного інтегрування, яка відбудеться в Адміністрації ДПСУ
(п-к
Волобуєва О.Ф., п-к Зьолка В. Л.).
30.
Участь персоналу академії з 9 по 15 вересня 2018 року в експертній зустрічі із
впровадження на національному рівні Уніфікованої навчальної програми для прикордонних
та берегових охорон, яка відбудеться на запрошення
Фронтекс в м.Варшава
(РП).(Сичевський Ю. О.).
31.
Участь курсантів Національної академії з 17 по 21 вересня 2018 року в
мовному стажуванні в п.п «Угринів»-«Долгобичів» (5 осіб) та у п.п. «Шигині»-«Медика» (5
осіб) - І етап Республіка Польща. (відповідальні прац. Мичковська В.Р.).
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32.
Участь курсантів Національної академії з 24 по 28 вересня 2018 року в
мовному стажуванні в п.п «Угринів»-«Долгобичів» (5 осіб) та у п.п. «Шигині»-«Медика» (5
осіб) - ІІ етап Республіка Польща. (відповідальні прац. Мичковська В.Р. ).
33.
Участь представника академії (у якості перекладача) з 28 вересня по 3
жовтня 2018 року у навчальному тренінгу з огляду легкових та вантажних транспортних
засобів, який відбудеться на базі Навчального центру Прикордонної служби
Великобританіїї (м. Довер) (п-к Блощинський І.Г.).
Жовтень:
34.
Участь представника академії 1 жовтня 2018 року у роботі міжнародної
науково-практичної конференції «Роль і місце прикордонології в загальній системі
військової науки», яка відбудеться в Республіці Казахстан (п-к Кириленко В. А.).
35.
Участь курсанта академії з 1 по 14 жовтня 2018 року в міжнародному
чемпіонаті світу з рукопашного бою, який проходить в м. Дальсфер, Нідерланди (сержант
Хотінь Є.Г.).
36.
Участь представників академії з 8 по 28 жовтня 2018 року у міжнародному
науково-педагогічному стажуванні із одночасною участю у міжнародній конференції на
тему «Нові та інноваційні методи викладання», що відбудеться на базі Економічного
університету в м. Краків (Польща). (6 працівників).
37.
Участь представників академії 9 жовтня 2018 року в роботі форуму
«Гендерна політика МВС: рівні можливості кожному», який відбудеться в Києві за
сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. ( п-к Волобуєва О.Ф., п-к Зьолка В. Л.).
38.
Участь представника академії з 9 по 11 жовтня 2018 року в інтерактивному
навчанні в межах курсу «Запровадження методології підготовки прикордонної та
берегової охорони» у рамках системи тренерів Фронтекс, яке відбудеться в м. Загреб,
Хорватія. (п/п-к Балендр А. В.).
39.
Участь представника академії з 10 по 11 жовтня 2018 року в онлайн тренінгу
з гендерного мейстрімінгу у сфері прикордонної безпеки та менеджменту, який
відбудеться в м. Вена, Австрія (п-к Волобуєва О.Ф).
40.
Участь курсанта академії з 10 по 16 жовтня 2018 року в міжнародному
чемпіонаті світу з боротьби самбо серед юніорів, який відбудеться в м. Тбілісі (Грузія)
(курсант Сергійчук С.Г.).
41.
Участь представників академії 11 жовтня 2018 року в роботі круглого столу
на тему: «Сучасні підходи до тестування та визначення рівня володіння іноземною мовою
професійного спрямування», який відбудеться в Дипломатичній академії м. Київ. (прац.
Грішко-Дунаєвська В., Ваколюк Т.).
42.
Участь представника академії з 13 по 21 жовтня 2018 року в семінарі з
питань зовнішньої політики за сприяння Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка,
який відбудеться на базі представництва Міністерства закордонних справ Україні м.
Одеса (п-к Мацишин М. О.).
43.
Участь представника академії з 17 по 19 жовтня 2018 року у міжнародній
наукової конференції на тему «100-річчя Чехословацької держави: юридичні та без пекові
аспекти», яка відбудеться у м. Братислава, Словаччина. (п/п-к Ганьба О. Б.).
44.
Участь представника академії з 20 по 27 жовтня 2018 року у міжнародних
спортивних змаганнях «Ігри Нескорених», які відбудуться у м. Сідней, (Австралія)(м-р
Шинкарук В.О.).
45.
Участь представника академії з 22 по 26 жовтня 2018 року у навчальному
курсі «Практичні аспекти запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю
пов’язаною із незаконним переміщенням через кордон вибухових речовин», який буде
проведений в м. Кентшин (Республіка Польща) (майор Серховець С. В.).
46.
Участь персоналу академії з 31 жовтня по 3 листопада 2018 року на базі
Головного центру підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота у
проведенні занять, у якості експерта, з персоналом Держприкордонслужби України,
Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби
України, у рамках реалізації міжнародної технічної допомоги «Посилення безпеки
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цивільного населення при перетині лінії розмежування у Східній Україні» (полковник
Маняков І.В.).
Листопад:
47.
З 5-9 листопада 2018 року візит делегації Держприкордонслужби України до
Федеративної Республіки Німеччина (ректор Шинкарук О.М., Бец Ю. І., Палагнюк М. Г.)
48.
Участь персоналу академії з 12 по 15 листопада 2018 року на базі Головного
центру підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота у проведенні
занять, у якості експерта, з персоналом Держприкордонслужби України, Національної
поліції України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, у рамках
реалізації міжнародної технічної допомоги «Посилення безпеки цивільного населення при
перетині лінії розмежування у Східній Україні» ( п-к Маняков І.В.).
49.
Участь представника академії з 12 по 16 листопада 2018 року у експертній
зустрічі із програми оцінки сумісності Уніфікованої навчальної програми для прикордонних
та берегових охорон, під егідою Фронтекс, яка відбудеться в м. Варшава (Республіка
Польща) (п-к Сичевський Ю.О.).
50.
Участь представників академії у науковому стажуванні для освітян
«Академічна доброчесність», яке відбудеться з 13 по 17 листопада 2018 року у
м. Варшава (РП). (п-к Білявець С.Я. + 3 чол.).
51.
Участь представника академії з 20 по 23 листопада 2018 року у роботі
Осінньої школи з кримінального права для викладачів «Права людини і кримінальне право»,
яка відбудеться у м. Харків (п/п-к. Степанова Ю.).
52.
Участь представників академії з 27 по 29 листопада 2018 року у науковометодичній конференції з питань розвитку мовної підготовки у секторі національної
безпеки та охорони, яка відбудеться на базі Національного університету оборони
України ім.. І. Черняховського у м. Київ , під егідою НАТО STANAG 6001 (п-к. Яремчук І. А.,
прац. Ваколюк Т. В.).
53.
Участь представника академії з 27 по 30 листопада 2018 року у 3 модулі
курсу «Запровадження методології подачі навчальної інформації для прикордонної та
берегової охорони» у рамках системи підготовки тренерів Frontex, який відбудеться у м.
Варшава (Республіка Польща).
Грудень:
54.
Участь офіцера академії з 11 по 21 грудня 2018 року у ролі тренера в І Модулі
навчання «Сучасні проблеми безпеки та управління кордонами», яке відбудеться у м. Вена
(Австрія) (підполковник Філіппов С. О.).
55.
Участь представника академії з 3 по 5 грудня 2018 року у тренінгу «Врахування
принципу рівних прав жінок і чоловіків», який відбудеться в Київській обл. (п-к Зьолка В.Л.).
56.
Участь представників академії з 5 по 8 грудня 2018 року у роботі ІХ Міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасні підходи до високоефективного використання
засобів транспорту», яка відбудеться в Дунайському інституті Національного університету
«Одеська морська академія» (м. Ізмаїл) (п-к Блощинвський І.Г., п-к Мазур В.Ю., п-к Яремчук
І.А.).
57.
Участь представника академії з 8 по 16 грудня 2018 року у навчальному візиті
до Центру підготовки спеціалістів у м. Любань і Кросно Оджанське Прикордонної Варти
Республіки Польща. (п-к Зьолка В.Л.).
58.
Продовження проведення в Національній академії 3-х місячних курсів
інтенсивного вивчення англійської мови, за сприяння Посольства США в Україні (початок з
17.09.18) (підбиття підсумків 13 грудня 2018 року).
ВСЬОГО: 95
На базі Національної академії: 38
Додатково прийнято участь у міжнародних заходах: 58
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