МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Січень 2019 року
1. Візит до Національної академії 29-30 січня з метою ознайомлення із навчально2019 року представників Організації з безпеки і матеріальною базою академії задля
співробітництва в Європі (ОБСЄ).11 чоловік. подальшої реалізації спільного проекту з
розповсюдженню
зброї,
(Польща, Литва, Ірландія, США, Італія, протидії
та
вибухонебезпечних
Словенія, Україна.) Очолював Лука Бухін, гр.. боєприпасів
речовин через державний кордон України.
Словенії.
В рамках спільного з ОБСЄ проекту
міжнародної технічної допомоги «Сприяння
боротьби з незаконним обігом зброї,
боєприпасів та вибухових речовин у межах
та при перетині державного кордону
України»
2. Проведення на базі Національної академії з
21 по 31 січня 2019 року в рамках проекту «Нове
обличчя кордону» менеджерського курсу з
офіцерами, які пройшли відбір. (14 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.

3. Проведення в Національній академії з 9 по 31
січня 2019 року навчання кандидатів від
прикордонного відомства України для потреб
Морської охорони в Академії Берегової охорони
США (7 осіб).
Лютий 2019 року
4. Візит до Національної академії 19 лютого 2019 з метою ознайомлення з можливостями
потенціалом
НАДПСУ
для
року представників Frontex 3 особи. (Латвія, та
Бельгія, Німеччина), очолювала делегацію Айя продовження подальшого партнерства в
рамках мережі партнерських академій
Калная, гр.. Латвії.
(Frontex Partnership Academies).
навчального
матеріалу
5. Проведення в Національній академії з 1 опанування
лютого по 30 квітня 2019 року курсів слухачами для використання в службовій
інтенсивного вивчення англійської мови, за діяльності.
сприяння Посольства США в Україні. (Відповідно
Наказу ректора від 1.02.19 №31, 17-осіб,
НАДПСУ).
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.
Березень 2019 року
навчального
матеріалу
7. Проведення в Національній академії з 1 опанування
лютого по 30 квітня 2019 року курсів інтенсивного слухачами для використання в службовій
вивчення англійської мови, за сприяння діяльності.
6. Проведення на базі Національної академії з
12 по 22 лютого 2019 року в рамках проекту
«Нове обличчя кордону» менеджерського курсу
з офіцерами, які пройшли відбір. (12 осіб).
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Посольства США в Україні. (Відповідно Наказу
ректора від 1.02.19 №31, 17-осіб, НАДПСУ).
8. Візит до Національної академії Державної
прикордонної служби України 7 березня 2019
року представника Посольства США в Україні,
заступника начальника офісу Агенції зменшення
загроз, в рамках реалізації спільного проекту
міжнародної технічної допомоги «Запобігання
розповсюдженню
зброї
масового
знищення:технічна підтримка».

з метою ознайомлення з діяльністю,
освітнім процесом, навчальноматеріальною базою академії; аналіз та
надання рекомендацій з вдосконалення
діяльності.

9. Проведення 11 березня 2019 року в проведення заняття на тему:
Національній академії з персоналом курсів «Службовий діловий етикет та
підвищення кваліфікації офіцерів та прапорщиків протокол»
для проходження подальшої військової служби
за кордоном Інституту підвищення кваліфікації,
представниками Дипломатичної академії України
занять. (лектор - Наконечна О.А. – член
міжнародної асоціації професійних консультантів
з етикету (ІAPEC)).
10. Візит з 25 по 27 березня 2019 року до
Національної академії представників Державної
Прикордонної
служби
Азербайджанської
республіки. 3 особи, очолював делегацію Ельдар
Хагвердієв.

з метою розвитку співробітництва у
сфері
підготовки
персоналу,
ознайомлення з діяльністю, освітнім
процесом, навчально-матеріальною та
технічною базою академії.

11. Проведення з 18 по 28 березня 2019 року у
Національній академії, у рамках реалізації
проекту
«Нове
обличчя
кордону»,
менеджерського курсу з офіцерами, які пройшли
відбір до проекту (15 чол.).

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.

12. Візит до Національної академії 27-28 березня з метою проведення консультацій щодо
2019 року 2 представників Дипломатичної визначення основних напрямів співпраці у
сфері мовної підготовки на 2019 рік.
академії імені Геннадія Удовенка.

Квітень 2019 року
навчального
матеріалу
13. Проведення і завершення в Національній опанування
слухачами
для
використання
в
службовій
академії з 1 лютого по 30 квітня 2019 року курсів
діяльності.
інтенсивного вивчення англійської мови, за
сприяння Посольства США в Україні. (Відповідно
Наказу ректора від 1.02.19 №31, 17-осіб,
НАДПСУ).
14. Проведення з 09 по 19 квітня 2019 року у підготувати компетентних керівників
Національній академії, у рамках реалізації підрозділів Держприкордонслужби України,
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проекту
«Нове
обличчя
кордону», які здатні, на підставі отриманих знань
менеджерського курсу з офіцерами, які пройшли та вмінь організовувати роботу та
здійснювати
керівництво
відбір до проекту (8 чол.).
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки
державного кордону.
15. Візит до Національної академії з 15 по 18 з метою ознайомлення з організацією
квітня 2019 року представників Бюро зв’язку навчального процесу, обміну досвідом з
Федеральної поліції Німеччини – офіцера зв’язку організації та проведення занять і
та асистента бюро зв’язку Посольства ФРН в проведення інформаційного виступу –
доповіді перед персоналом академії на
Україні.
тему «Федеральна поліція Німеччини та
стратегія її розвитку, діяльність та
завдання офіцера зв’язку поза межами
країни».
16. Візит до Національної академії 25 квітня 2019
року Аташе з правоохоронних питань Посольства
Франції в Україні, викладача французької мови та
асистента Аташе.

з метою відкриття екзаменаційної сесії з
французької військової мови (E.M.L.F.)
2019 для українських правоохоронних
органів.

Травень 2019 року
17. Проведення в Національній академії 15 з метою оцінки знань курсантів.
травня 2019 року онлайн тестування групи
курсантів НАДПСУ (27 чол.), у рамках
міжнародного
проекту
з
розробки
та
впровадження в освітній процес Уніфікованої
програми підготовки прикордонників.
Червень 2019 року
Липень 2019 року
18.
У рамках реалізації проекту "Нове
обличчя
кордону",
на
базі
інституту
підвищення
кваліфікації
Національної
академії
завершення
проведення
менеджерського курсу з офіцерами, які
пройшли відбір до Проекту. (з 9 по 19 липня
2019 року) (17 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.

Серпень 2019 року
19. Візит до Національної академії з 12 по з метою здійснення огляду наявності та
16 серпня 2019 року представника відділу INL цільового використання майна, яке
надавалось у рамках спільних з відділом
Посольства США в Україні.
INL проектів міжнародної технічної
допомоги та знаходиться на балансі
органів охорони державного кордону.
20.
Візит до Національної академії 30- з нагоди проведення в Національній
31.008.2019 ректора та його асистента Вищої академії урочистостей з нагоди Дня
школи міжнародних стосунків та суспільної знань та посвяти у студенти.
комунікації м. Хелм (РП)
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Вересень 2019 року
навчального
матеріалу
21.
Проведення в Національній академії опанування
з 2 вересня по 29 листопада 2019 року 3-х слухачами для використання в службовій
місячних
курсів
інтенсивного
вивчення діяльності.
англійської мови, за сприяння Посольства США в
Україні.(21 військовослужбовець ДПСУ).
22.
Проведенні на базі Національної
академії з 2 по 6 вересня та з 9 по 13 вересня
2019 року з офіцерами УВВБ ( по 10 чол. на
кожний захід) тренінгу на тему «Практичні
аспекти протидії корупційним злочинам –
запобігання корупції» - перша та друга частина,
який буде проведено експертами прикордонної
варти
РП,
у
рамках
проекту
№
234/2019/ADM2019 під назвою «Посилення
Державної прикордонної служби України з питань
протидії
транскордонній
злочинності»,
що
фінансується за кошти передбачені для
Програми МЗС «Польська допомога».
23.
Проведення в Національній академії
з 11 по 12 вересня 2019 року семінару для
персоналу
факультету
правоохоронної
діяльності на тему «Міжнародне гуманітарне
право та міжнародні правила і стандарти
правоохоронної
діяльності»,
який
буде
проведено
за
участі
представників
від
Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
24.
Проведенні на базі Національної
академії з 16 по 20 вересня та з 23 по 27 вересня
2019 року з офіцерами органів охорони
державного кордону, що залучаються до
виконання завдань з прикордонного контролю (по
10 чол. на кожний захід) навчального курсу на
тему «Виявлення схованок в різних транспортних
засобах», який буде проведено експертами
прикордонної варти РП, у рамках спільного
проекту № 234/2019/ADM2019 під назвою
«Посилення Державної прикордонної служби
України з питань протидії транскордонній
злочинності», що реалізується Прикордонною
вартою Республіки Польща спільноз Державною
прикордонною службою України.
25.
Проведення на базі Національної
академії з 17 по 19 вересня 2019 року
навчального курсу німецькою мовою на тему
«Німеччина та іноземні культури. Суспільнополітична Німеччина», який буде проведено 2-ма
представниками академії Федеральної поліції
Німеччини м.Любек.
26. Візит до Національної академії з 23
вересня по 20 грудня 2019 року французького
викладача,
з
метою
надання
допомоги
викладачам французької мови для проведення
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опанування
навчального
матеріалу
слухачами для використання в службовій
діяльності.

опанування
навчального
матеріалу
слухачами для використання в службовій
діяльності.

опанування
навчального
матеріалу
слухачами для використання в службовій
діяльності.

опанування
навчального
матеріалу
слухачами для використання в службовій
діяльності.

опанування
навчального
матеріалу
слухачами для використання в службовій
діяльності.

занять з курсантами та студентами академії.
Жовтень 2019 року
з
керівництвом,
науково27.
Візит до Національної академії 10 зустріч
жовтня 2019 року Аташе з Правоохоронних педагогічним складом кафедри німецької
та другої іноземної мови факультету
питань 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.
із
структурою
та
28.
Візит до Національної академії 10-11 ознайомлення
підрозділу
кадрового
жовтня 2019 року представників Міжнародної діяльністю
забезпечення вишу, у рамках реалізації
організації з міграції в Україні».
проекту мтд «Нове обличчя 2»
29.
Проведення на базі Національної
академії
експертами
ЄС
(представниками
прикордонної варти РП м.Кентшин) з 21 по 25
жовтня та з 28 жовтня по 1 листопада 2019 року
з офіцерами УВВБ (по 10 чол. на кожний захід)
тренінгу.
30.
Візит до Національної академії 22-23
жовтня 2019 року представників робочої групи
ГУАМ,

проведення тренінгу на тему "Методика
отримання
джерел
інформації
про
корупційні
правопорушення
та
їх
кримінальну валоризацію".
проведення з представниками ГУАМ
науково-педагогічним складом академії
тренінгу-семінару на тему «Безпечна,
впорядкована і законна міграція – як мета
управління міграційними процесами» та
22-го засідання Робочої підгрупи по
боротьбі
із
торгівлею
людьми
і
незаконною міграцією.

Листопад 2019 року
31. Візит до Національної академії 4-7
листопада
2019
року
представників
Міжнародних та Дипломатичних представництв
(18 персон). на урочистий відбір та церемонію
нагородження у рамках проекту «Нове обличчя
керівного складу».
32. Візит до Національної академії 13
листопада 2019 року, в рамках Ініціативи НАТО
з
розбудови
доброчесності,
цілісності,
прозорості та зниження корупційних ризиків в
роботі оборонних та безпекових інституцій
(Ініціатива ВІ)
представників НАТО. (14
представників).

урочистий
відбір
та
церемонія
нагородження у рамках проекту «Нове
обличчя керівного складу».

проведення
семінару
з
персоналом
академії ,СБУ, Національною поліцією з
питань доброчесності, цілісності та
прозорості та зниження корупційних
ризиків в роботі оборонних та безпекових
інституцій (Ініціатива ВІ).

підсумків
спільного
33. Проведення на базі Національної підбиття
академії 21 листопада 2019 року підсумкової польською стороною проекту.
наради за результатами реалізації спільного
проекту з польською стороною «Зміцнення
потенціалу Державної прикордонної служби
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з

України у сфері протидії транскордонній
злочинності», що реалізується Прикордонною
вартою Республіки Польща спільно з Державною
прикордонною службою України.
представників
міжнародних
34. Візит до Національної академії 22 участь
листопада 2019 року представників іноземних організацій та установ у роботі
делегацій (11 представників), які брали участь у конференції.
проведенні
Міжнародної
освітньо-наукової
конференції,
яка
відбудеться
на
базі
Національної академії.
35. Проведення в Національній академії
Державної прикордонної служби України з 25
листопада 2019 року по 5 грудня 2019 року
менеджерського курсу з офіцерами, які пройшли
відбір до проекту «Нове обличчя кордону» (16
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.

Грудень 2019 року
36. У рамках реалізації проекту "Нове
обличчя кордону", на базі інституту підвищення
кваліфікації Національної академії завершення
проведення менеджерського курсу з офіцерами,
які пройшли відбір до Проекту. (з 25 листопада
по 5 грудня 2019року) (15 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.

Проведення на базі Національної
академії з 10 по 20 грудня 2019 року в рамках
проекту
«Нове
обличчя
кордону»
менеджерського курсу з офіцерами, які пройшли
відбір. (8 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.

37.

навчального
матеріалу
38. Завершення візиту до Національної опанування
академії викладача французької мови, з метою слухачами для використання в службовій
проведення занять з курсантами, студентами діяльності.
академії. (з 25.09. по 17.12.2019).
Всього за 2019 рік: в Національній академії
проведено 38 міжнародних заходів (станом на
31.12.19)
Додатково прийнято участь у 2019 році у 86 міжнародних заходах (станом на 31.12.19):
Січень :
1.
Участь персоналу академії у навчальному курсі на тему «Боротьба з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням
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тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», який відбудеться
з 11 по 18 січня 2019 року в Державному закладі післядипломної освіти «Академія
фінансового моніторингу» (п/п-к Корольов В.О., л-т юстиції Кушнір Я.О.).
2.
Участь персоналу академії з 20 по 26 січня 2019 року у проведенні експертної
зустрічі із Оцінки сумісності Уніфікованої навчальної програми для прикордонних та
берегових охорон ССС, яка відбудеться у м.Варшава (Республіка Польща) (п-к Сичевський
Ю.О.).
3.
Участь персоналу академії 18 січня 2019 року у випробуванні на підтвердження
рівня володіння іноземними мовами та отримання відповідного сертифікату, яке відбудеться
в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних
справ України м. Київ (п-к Купрієнко Д.А., п-к Ставицький О.М., п/п-к Ляшук Р.М., п/п-к
Рачок Р.В., п/п-к Басараб О.К., п-к Мацишин М.О.).
Лютий :
4.
Участь персоналу академії з 4 лютого по 1 березня 2019 року 23-го курсу
навчання керівного складу щодо забезпечення безпеки кордонів, що буде проведено на базі
прикордонного коледжу ОБСЄ для керівного складу в м. Душанбе (Таджикистан).) (п-к
Сорока А.З., п/п-к Собченко В.).
5.
Участь представника Національної академії з 4 по 9 лютого 2019 року в
організації та проведенні конкурсного відбору кандидатів, у рамках проекту «Нове обличчя
кордону», який відбудеться на базі Львівського прикордонного загону (п/п-к Неділько А. С.)
6.
Участь персоналу Національної академії з 6 по 9 лютого 2019 року в науковому
стажуванні для освітян «Академічна доброчесність», яка відбудеться в м.Варшава, за
сприяння Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці» (п-к Магась Г., п/п-к
Балагур Л., працівник Біньковський О.).
7.
Участь представника академії 15 лютого 2019 року в складанні іспиту на курсах
підвищення кваліфікації за програмою «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванням
тероризму
та
фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення» в Державному закладі післядипломної освіти
«Академія фінансового моніторингу» у м. Львів (л-т Кушнір Я.О.).
8.
Участь персоналу академії з 20 по 22 лютого 2019 року у проведенні спільних
навчань співробітників, які здійснюють спільні патрулювання на українсько-словацькому
державному кордоні (впс «Ужгород» Чопського прикз та відпк Поліцейського бюро «Вишнє
Німецьке» Управління прикордонної поліції і поліції у справах іноземців в м. Собранце
(Словаччина)) (п-к Каштелян С.О., п-к Плєханов А.В., п/п-к юстиції Гринько Р.В.).
9.
Участь представника академії у проведенні занять 26 лютого 2019 року з
актуальних проблем перетину державного кордону громадянами України, дітьми,
іноземцями та безпеки документів у рамках спеціалізованого курсу підготовки консулів до
роботи за кордоном, яке відбудеться в Дипломатичній академії України імені Геннадія
Удовенка при Міністерстві закордонних справ України м. Київ (п-к Сойко О.В.)
10.
Участь представника академії 28 лютого 2019 року у тренінгу з питань співпраці
у сфері боротьби з транскордонною злочинністю, який організовано на базі та за сприяння
Консультаційної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки
України м.Київ. (п-к Білецький В.О.).
11.
Участь персоналу академії 27 лютого 2019 року у випробуванні на
підтвердження рівня володіння іноземними мовами та отримання відповідного сертифікату,
яке відбудеться в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві
закордонних справ України м. Київ (п-к Мацишин М.О, п-к Стрельбицький М.А., п-к
Мірошніченко В.І., п-к Сівак В.А., л-т Бабій Ю.О., працівник Боровик Л.В.).
Березень:
12.
Участь персоналу академії з 18 по 22 березня 2019 року у семінарі з перекладу
тестових завдань «Уніфікованої навчальної програми підготовки прикордонників – Програми
оцінки сумісності», який відбудеться у м. Варшава (РП) (п-к Сичевський Ю.О. - професор
кафедри прикордонного контролю).
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13.
Участь персоналу академії з 19 по 21 березня 2019 року у проведенні тренінгу з
комплексного управління кордонами та повернення, у рамках реалізації заходу Навчальної
академії Празького процесу. Захід проводиться за сприяння МВС Литви у м.Києві. (п-к
Ставицький О.М.).
14.
Участь персоналу Національної академії з 20 по 23 березня 2019 року в
науковому стажуванні для освітян «Академічна доброчесність», яке відбудеться за сприяння
Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці» в м. Варшава (п/п-к Братко А.В.,
п/п-к Гащук В.А., п/п-к Жук С.М., м-р Гулеватий Д.Ю.).
15.
Участь курсантів та науково-педагогічного складу факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 24 по 29 березня 2019 року у навчальному курсі з питань
по роботі з іноземцями та адмінпровадження, який відбувся на базі навчального центру
прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань). (курсанти 14 + л-т юст. Кушнір Я. О.)
16.
Участь представника академії в складі делегації Держприкордонслужби України
26-28 березня 2019 року у заходах з підготовки та перепідготовки персоналу в м. Ясси,
Румунія, з метою ознайомлення з системою підготовки персоналу Прикордонної поліції
Румунії, обмін досвідом у сфері підготовки особового складу відомств. (п-к Почекалін І. М.)
17.
Участь представника академії 27 березня 2019 року у робочому засіданні серед
представників партнерських академій Фронтекс, яке відбудеться у м. Ліоні (Франція) (п-к
Сичевський Ю.О.).
Квітень:
18.
Участь науково-педагогічного складу факультету правоохоронної діяльності
Національної академії з 1 по 5 квітня 2019 року в ознайомчому візиті, з метою обміну
досвідом щодо планування та організації навчань з питань по роботі з іноземцями та
адмінпровадження, який відбувся на базі навчального центру прикордонної варти
Республіки Польщі (м. Любань) (п-к юстиції Зьолка В.Ю., підполковник юстиції Гринько
Р.В., підполковник юстиції Царенко О.М.).
19.
Участь курсантів та науково-педагогічного складу факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 1 по 6 квітня 2019 року у навчальному курсі з питань по
роботі з іноземцями та адмінпровадження, який відбувся на базі навчального центру
прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань) (підполковник юстиції Король М.О.,
14 курсантів факультету правоохоронної діяльності).
20.
Участь представника академії з 01 по 02 квітня 2019 року в міжнародній
міждисциплінарній конференції, присвяченій тижню наукових досліджень Ризького
університету ім. Страдиня (RSU Research Week 2019). (Латвія), (кафедра спеціальних
дисциплін ст. л-т Здоровило І. В.).
21.
Участь представника академії 8-12 квітня 2019 року у навчальному курсі для
представників ДПСУ з питань порядку реагування на виявлення фактів незаконного
переміщення ядерних та радіоактивних матеріалів у пунктах пропуску на базі Академії
кризового управління, планування на випадок надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
Федеральної служби цивільного захисту та допомоги при катастрофах Федеративної
Республіки Німеччина, в м. Бад-Ноєнар-Арвайлер (ФРН) (полковник Білорус А.М.).
22.
Участь персоналу академії у міжнародній зустрічі, яка відбулась 9 - 10 квітня
2019 року і буде присвячена обговоренню перспективам освітньої та науково-дослідницької
діяльності між Національною академією та Вищою школою міжнародних стосунків та
суспільної комунікації м. Хелм (РП) (полковник Боровик О.В.; полковник Мацишин М. О.;
полковник Андрощук О. Ю.; полковник Мірошніченко В. І.).
23.
Участь представника академії 08-11 квітня 2019 року у навчальному курсі
методики навчання персоналу прикордонної і берегової охорони, щодо підготовки тренерів з
методики проведення навчання в рамках освітньої діяльності Frontex, який відбувся у м.
Варшава (РП) (п/п-к Балендр А. В.).
24.
Участь представників академії 15-17 квітня 2019 року у семінарі для тренерів
«Міжнародні стандарти і правила правоохоронної діяльності, міжнародне гуманітарне
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право», за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який відбувся у м. Києві (п/пк юст. Ганьба О. Б., п/п-к юст. Король М. О., л-т юст. Кушнір Я. О.)
25.
Участь персоналу академії 24 квітня 2019 року у випробуванні на підтвердження
рівня володіння іноземними мовами та отримання відповідного сертифікату, яке відбулося в
Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ
України м. Київ (полковник Сінкевич С.В., підполковник Заболотна О.Р. ).
26.
Участь представника академії з 23 по 25 квітня 2019 року у міжнародній зустрічі
за участю делегації Федеральної поліції Федеративної Республіки Німеччина, яка
присвячена опрацюванню спільного оціночного звіту щодо протидії транскордонній
злочинності у 2018 році (прац. Палагнюк М. Г.).
27.
Участь персоналу академії з 23 по 27 квітня 2019 року у настановній зустрічі
щодо реалізації проекту «Дослідження: використання безпілотних літальних апаратів для
охорони кордону – тактика, методичні рекомендації, передова практика», у рамках Угоди між
ДПСУ, ДПС при МВС Литовської республіки і Європейською Агенцією з прикордонної та
берегової охорони (Фронтекс), м. Вільнюс (Литва) (п-к Рачок Р.В., підполковник Балендр
А.В., працівник Катеринчук І.С.).
Травень :
28.
Участь курсантів та науково-педагогічного складу факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 5 по 11 травня 2019 року у навчальному курсі з питань по
роботі з іноземцями та адмінпровадження, який відбувся на базі навчального центру
прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань) (полковник Мота А.Ф., ст. лейтенант
юстиції Демчик Н.П. 11 курсантів факультету правоохоронної діяльності).
29.
Участь представника академії з 9 по 13 травня 2019 р. та з 23 по 27.05.2019 р. у
тренінгу для представників ДПСУ у рамках Програми транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2014-20120 на базі Люблінського католицького університету, м.
Люблін (РП) (полковник Журавльов В.В.).
30.
Участь представника академії з 23 по 27 травня 2019 р. у тренінгу для
представників ДПСУ у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-20120 на базі Люблінського католицького університету, м. Люблін (РП)
(полковник Журавльов В.В.).
31.
Участь представника академії з 13 по 15 травня 2019 року у міжнародній
робочій зустрічі з обміну досвідом у сфері підготовки та перепідготовки експертів
радіаційного та хімічного контролю на базі Центру дослідження Ядерної Безпеки Державної
прикордонної служби Литовської Республіки м. Вільнюс (Литва). (п-к Білорус А.В.)
32.
Участь представника Національної академії з 20 по 24 травня 2019 року у
навчальному курсі з протидії контрабандній діяльності з використанням комерційного
автомобільного транспорту, у рамках програми з експортного контролю та безпеки кордонів
(EXBS), яка фінансується Державним Департаментом США. Даний міжнародний захід
відбувся на базі Закарпатської митниці ДФС України в м. Ужгород, Закарпатської області.
(підполковник Дзяворук А.Д.).
33.
Участь представника Національної академії з 21 по 25 травня 2019 року у
проведенні спільного українсько-молдовського семінару й навчань тренерів щодо методів
ідентифікації та технік реагування на незаконний обіг ядерних і радіоактивних матеріалів, у
рамках співробітництва з Державним департаментом США за Програмою з питань
експортного контролю та безпеки кордонів, на базі Головного центру підготовки особового
складу ДПСУ ім. генерал-майора І. Момота. (п-к Сінкевич С.В.)
34.
Участь представника Національної академії з 26 травня по 1 червня 2019 року у
навчальному курсі з підготовки тренерів з методики проведення навчання у рамках освітньої
діяльності Frontex (м. Варшава, РП). (підполковник Балендр А.В.).
35.
Участь персоналу академії у міжнародній зустрічі, яка відбувалась з 29 по 31
травня 2019 року і була присвячена обговоренню перспективам освітньої та науководослідницької діяльності між Національною академією та Вищою школою міжнародних
стосунків та суспільної комунікації м. Хелм (РП), відвідування видавничого центру в
9

м.Торунь (РП). (генерал-майор Маланчій М.О., полковник Мацишин М.О., працівник
Кириленко В.А., лейтенант Бабій Ю.О., працівник Боровик Л.).
36.
Участь персоналу академії 29 травня 2019 року у випробуванні на
підтвердження рівня володіння іноземними мовами та отримання відповідного сертифікату,
яке відбудеться в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві
закордонних справ України м. Київ (прац. Ганаба С. О., п/п-к юст. Ганюба О. Б., п/п-к юст.
Басараб О. Т., прац. Бомбергер І. Л., прац. Федорова Є.В.)
Червень :
37.
Участь персоналу академії з 3 по 8 червня 2019 року на базі Окремого
контрольно-пропускного пункту «Київ» у курсі підготовки військовослужбовців військової
служби за контрактом, які пройшли конкурсний відбір до проекту «Нове обличчя кордону».
(п-к Журавльов В.В., полковник Сойко О.В., л-т юстиції Кушніра Я.О.).
38.
Участь персоналу академії з 03 по 07 червня 2019 року у навчальних курсах для
представників кінологічної служби ДПСУ, які відбудуться на базі Кінологічної школи м.
Блекеде (ФРН) при Академії Федеральної поліції Федеративної Республіки Німеччини. (п/п-к
Серховець С. В , прац. Палагнюк М. Г.).
39.
Участь курсанта Національної академії з 03 по 10 червня 2019 року у
навчально-тренувальному зборі збірної команди Хмельницької області з боксу, який
відбудеться у м. Гріманкауці, Республіка Молдова. (солдат Андрій Федоренко, курсант 2го курсу 3 факультету).
40.
Участь представника ДПСУ з 06 по 11 червня 2019 року у міжнародних
змаганнях серед представників силових структур і професійних спортсменів «Formoza
Challenge 2019», які відбудуться у м. Обороники, Республіка Польща. (к-н Воробйов Д. О.,
слухач курсів підготовки офіцерів і прапорщиків для проходження військової служби
за кордоном).
41.
Участь персоналу академії з 11 по 15 червня 2019 року у настановній зустрічі
щодо реалізації проекту «Дослідження: використання безпілотних літальних апаратів для
охорони кордону – тактика, методичні рекомендації, передова практика», у рамках Угоди між
ДПСУ, ДПС при МВС Литовської республіки і Європейською Агенцією з прикордонної та
берегової охорони (Фронтекс), м. Вільнюс (Литва) (п-к Рачок Р.В., підполковник Балендр
А.В., працівник Катеринчук І.С.).
42.
Участь науково-педагогічного складу факультету правоохоронної діяльності
Національної академії з 12 по 14 червня 2019 року у міжнародному семінарі для фахівців з
прикордонного кримінального аналізу на тему «Сучасні технології OSINTта фінансового
аналізу, який відбудеться на базі центру підготовки прикордонної варти Республіки Польщі
(м. Кентшин). (п/п-к Кіреєва О. С.)
43.
Участь науково-педагогічного складу факультетів правоохоронної діяльності та
охорони та захисту державного кордону Національної академії з 24 по 28 червня 2019 року у
у роботі XII Міжнародного Симпозіуму на тему «Проблема низької успішності курсантів
правоохоронних навчальних закладів – очікування та реальність», який відбудеться на базі
школи Прикордонної поліції Румунії ім.. А.Янку, м. Орадя (Румунія). (п/п-к юстиції Гринько
Р.В., підполковник Заболотна О.Р.).
44.
Участь представника Національної академії з 23 по 29 червня 2019 року у
нараді з питань оцінювання та подальшої розробки й оновлення навчальної програми
модуля 1 Курсу підготовки тренерів для прикордонних відомств у рамках співробітництва з
Агенцією Frontex (м. Варшава, РП). (підполковник Балендр А.В.).
Липень:
45.
Участь представника Національної академії з 1 по 5 липня 2019 року у робочій
зустрічі представників прикордонних відомств України і Угорщини, з питань розвитку
співпраці між навчальними закладами Державної прикордонної служби України і
Прикордонної поліції Угорщини у сфері навчання, підготовки та перепідготовки персоналу.
Зустріч відбудеться у правоохоронній професійній гімназії Прикордонної поліції Угорщини в
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м. Сегед (Угорщина) (підполковник Олег Дмитренко - доцент кафедри прикордонного
контролю).
46.
Участь представника академії з 02 по 11 липня 2019 року у семінарі з мовних
стандартів та оцінки тестування для викладачів англійської мови за стандартами НАТО
STANAG 6001, який відбудеться у м. Гарміш-Партенкірхен (ФРН) (працівник
Комарницька О. І.).
47.
Участь персоналу академії у заключному етапі-модулі міжнародного
стажування, який відбудеться з 10 по 12 липня 2019 року у Вищій школі міжнародних
стосунків та суспільної комунікації м.Хелм (РП) (п-ки Мазур В., Сівак В., підполковник
Басараб О, підполковник юстиції Басараб О., майор Левчук Н., працівники Бомбергер
І., Ганаба С., Гончаренко О., Тушко К., Дияк В.).
48.
Участь персоналу академії у міжнародній зустрічі, яка відбудеться з 16 по 19
липня 2019 року з метою підписання Договору про співпрацю між Національною академією і
видавництвом Адама Маршалека в м. Торунь (РП) (генерал-майор Шинкарук О.М.,
полковник Мацишин М.О.,лейтенант Бабій Ю.О., працівник Кириленко В.А).
49.
Участь персоналу академії з 20.07 по 4.08.2019 року у Літній академії при
університеті Вісмара «Юридична методика та освіта» м. Вісмар (ФРН) (ст.лейтенант
Здоровило І., лейтенант Кушнір Я.).
50.
Участь персоналу академії з 28 липня по 3 серпня 2019 року у засіданні
експертів США, які будуть проводити аналіз існуючої навчальної програми ДПСУ з
використанням вогнепальної зброї для відпрацювання рекомендацій щодо її вдосконалення.
Захід відбудеться у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ, у рамках
реалізації проекту МТД «Надання технічної допомоги, з метою посилення системи
експортного контролю та протидії розповсюдженню зброї масового знищення».
(підполковник М.Янков, підполковник Юрій Моісеєнко).
Серпень:
51.
Участь представників Національної академії з 20 липня по 4 серпня 2019 року у
Літній Академії при університеті Вісмара «Юридична методика та освіта» м.Вісмар (ФРН).
(ст.лейтенант Ігор ЗДОРОВИЛО, лейтенант Ярослав КУШНІР).
52.
Участь представника академії з 27 по 28 серпня 2019 року у роботі Міжнародної
науково-практичної конференції на тему «Міжнародний досвід протидії викликам і загрозам
безпеки держави в сучасних умовах» та «Комплексна модернізація технічного забезпечення
Збройних сил, прикордонних і військових формувань Республіки Казахстан – 20150:
проблеми та щляхи їх вирішення», яка відбулася на базі Академії прикордонної служби
Комітету Національної безпеки Республіки Казахстан м. Алмати. (підполковник Сергій
Онищук).
Вересень:
53.
Участь персоналу Національної академії з 1 по 6 вересня 2019 року у
навчальному курсі з питань реагування на радіаційні, хімічні, біологічні інциденти, у рамках
реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення можливостей України у
сфері цивільного захисту», який відбудеться в Академії управління кризовими ситуаціями,
планування на випадок надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (м. Арвайлер, ФРН).
(полковник Сергій Сінкевич).
54.
Участь персоналу Національної академії з 2 по 5 вересня 2019 року у роботі
семінару з методології підготовки тренерів прикордонної та берегової охорони - зустріч з
питань оцінювання ефективності навчального курсу, у рамках співробітництва ДПСУ і Агенції
FRONTEX, який відбудеться у м. Варшава (РП). (підполковник Андрій Балендр).
55. Участь персоналу Національної академії з 4 по 6 вересня 2019 року на базі Головного
центру підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота у проведенні
навчального курсу на тему «Курс підготовки членів кваліфікаційних комісій з проведення
структурованих співбесід з кандидатами у рамках проекту «Нове обличчя кордону», який
буде проведено експертами Європейського Союзу. (підполковники Вадим Журавльов,
Вадим Торічний).
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56. Участь представника Національної академії10 вересня 2019 року у м. Лондоні
(Великобританія) у урочистій зустрічі націй з нагоди п’ятої річниці створення Ігор
Нескорених. (підполковник Віктор Шинкарук).
57.
Участь персоналу Національної академії з 10 по 14 вересня 2019 року в м.
Вільнюс (Литовська республіка) у заключній зустрічі з реалізації проекту «Дослідження:
використання безпілотних літальних апаратів для охорони кордону – тактика, методичні
рекомендації, передова практика», у рамках Угоди між ДПС Литовської республіки, АДПСУ і
Європейською Агенцією з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). (полковник
Роман Рачок, підполковник Андрій Балендр, працівник Іван Катеринчук).
58.
Участь персоналу академії з 10 по 19 вересня 2019 року у тренінгу з огляду
легкових та вантажних транспортних засобів, який відбудеться у Національному
навчальному центрі Прикордонних сил Великої Британії, м.Дувр, Велика Британія.
(полковник Маняков І.+2).
59. Участь персоналу Національної академії з 11 по 13 вересня 2019 року у роботі
семінару з обговорення актуальних питань, що стосуються освітнього процесу, який
відбудеться на базі Школи поліції в м. Кошеце (Словацька республіка). (полковник Андрій
Сорока, підполковник Олена Заболотна).
60. Участь персоналу Національної академії з 13 по 28 вересня 2019 року у
американсько-українських командно-штабних навчаннях «Репід Трайдент (Швидкий тризуб)
– 2019» на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії
Сухопутних військ (с.Старичі, Яворівський район, Львівської області). (науковопедагогічний склад академії (п-к Мальцев А.,п-к Дупляк С. та слухачі факультету
підготовки керівних кадрів -6 чол.).
61. Участь персоналу Національної академії з 16 по 20 вересня 2019 року у міжвідомчому
тактичному курсі з підвищення рівня обізнаності щодо протидії розповсюдженню зброї
масового знищення, який відбудеться на базі Навчального центру Національної гвардії
України (с.Стариче, Київська область), за ініціативою Посольства Сполучених штатів
Америки в Україні.( полковник Сергій Сінкевич).
62. Участь у стажуванні курсантів Національної академії з поглиблення польської мови у
підрозділах Прикордонної варти Республіки Польща «Долгобичів» і «Медика» з 16 по 20
вересня та з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року, у рамках до Плану розвитку співробітництва
між ДПСУ і Прикордонною вартою РП. (старша груп – працівник Ванда Мичковська,
персонал по 10 чол. на кожне відрядження із 431 та 441 нг).
63. Участь персоналу Національної академії з 16 по 20 вересня 2019 року у другій зустрічі
партнерських академій, за сприяння Агенції FRONTEX, яка буде проведена на базі
Естонської академії Безпекових наук м.Таллін (Естонія). (підполковник Андрій Балендр).
64. Участь персоналу Національної академії з 22 по 28 вересня 2019 року у роботі
семінару-практикумі з перекладу та впровадження Уніфікованої програми підготовки
керівників прикордонних підрозділів середнього рівня в ЄС (CCC ML), у рамках
співробітництва ДПСУ і Агенції FRONTEX, який відбудеться у м. Варшава (РП).
(підполковники Андрій Балендр, Олена Заболотна).
Жовтень:
65.
Участь у стажуванні курсантів Національної академії з поглиблення польської
мови у підрозділах прикордонної варти Республіки Польща «Долгобичів» і «Медика» з 30
вересня 2019 року по 4 жовтня 2019 року, у рамках до Плану розвитку співробітництва між
ДПСУ і Прикордонною вартою РП (старша групи – працівник Ванда МИЧКОВСЬКА –
персонал 10 чол. 431, 441 НГ).
66. Участь персоналу академії з 07 по 10 жовтня 2019 року у навчально-ознайомчій
поїздці до Скандинавського центру з питань гендеру у військових операціях Збройних сил
Швеції м. Стокгольм (Королівство Швеція), у контексті реалізації пілотного проекту з
інтегрування гендерного компоненту в освітній процес складових сектору безпеки і оборони
України. (п-к Олена ВОЛОБУЄВА, п-к юстиції Валентин ЗЬОЛКА, п-к Валентина
МІРОШНІЧЕНКО, працівник Світлана ГАНАБА, працівник Ольга ГОНЧАРЕНКО).
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67. Участь персоналу Національної академії з 8 по 18 жовтня 2019 року в м.Ташкент
(Узбекистан) у чемпіонаті світу з боротьби самбо серед юніорів, юнаків та дівчат. (курсант 3го курсу 331 НГ факультету правоохоронної діяльності НАДПСУ Станіслав
СЕРГІЙЧУК).
68. Участь персоналу Національної академії з 13 по 18 жовтня 2019 року м .Варшава
(РП) у ітерації модуля 2 Курсу з методики підготовки тренерів прикордонної і берегової
охорони прикордонних відомств, у рамках співробітництва ДПСУ і Європейської Агенції
прикордонної та берегової охорони Frontex (підполковник БАЛЕНДР Андрій).
69. Участь курсантів та науково-педагогічного складу факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 13 по 19 жовтня 2019 року у навчальному курсі з питань
по роботі з іноземцями та адмінпровадження, який відбудеться на базі навчального центру
прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань).
70. Візит ректора Національної академії з 15 по 19 жовтня 2019 року до партнерської
академії FRONTEX в м. Чезена (Італія), з метою зміцнення співпраці у галузі підготовки
персоналу відомств прикордонної та берегової охорони у рамках партнерських
академій.(генерал-майор Олег ШИНКАРУК, полковник Ігор БЛОЩИНСЬКИЙ).
71. Візит представника Національної академії у складі делегації від Державної
прикордонної служби України з 22 по 24 жовтня 2019 року до м.Мюнхен (ФРН), з метою
обміну досвідом з питань аналізу категорій осіб, які використовують авіаційні пункти
пропуску та робота з даними про пасажирів (APIS) в міжнародному аеропорту «Мюнхен», у
відповідності до Плану двостороннього співробітництва між ДПСУ та Федеральною поліцією
Федеративної Республіки Німеччини (працівник Палагнюк М.Г.).
72. Участь персоналу Національної академії з 22 по 24 жовтня 2019 року у заключному
етапі міжнародного наукового стажування, яке відбудеться на базі Вищої школи
міжнародних стосунків та суспільної комунікації м. Хелм (Республіка Польща). (полковник
СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ Михайло, полковник АНДРУШКО Олександр, працівники СОВВА
Сергій, ГОЛЯРДИК Наталія, КУПЧИШИНА Валентина, МАКОГОНЧУК Наталія, МІШЕНЮК
Роман).
73. Участь персоналу Національної академії з 28 по 31 жовтня 2019 року у заключному
етапі міжнародного наукового стажування, яке відбудеться на базі Вищої школи
міжнародних стосунків та суспільної комунікації м. Хелм (Республіка Польща).
(підполковник ГНИДЮК Оксана, полковник АНДРУШКО Олександр, підполковник
МИХАЙЛЕНКО Олександр, підполковник ЛЯШУК Роман, підполковник ТОРІЧНИЙ
Вадим, підполковник ЛАЗОРЕНКО Олександр, підполковник ЗАХАРЧУК Денис, майор
юстиції НІКОЛАЄНКО Татьяна, працівник МИСИК Анатолій, працівник Криворучко
Ірина).
74. Участь персоналу Національної академії у робочій зустрічі, з метою остаточного
узгодження програми навчального курсу, у рамках реалізації у Державній прикордонній
службі України проекту мтд «Підтримка Державної прикордонної служби України у
запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин, яка
відбудеться в м.Києві 28.10 2019 року в офісі Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
(підполковник Світлана КАШПЕРУК, полковник Павло ЛИСАК, підполковник юстиції
Юлія СТЕПАНОВА, підполковник Віктор БЕРЕЗЮК.)
Листопад:
75. Участь курсантів та науково-педагогічного складу факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 3 по 9 листопада 2019 року у навчальному курсі з
питань по роботі з іноземцями та адмінпровадження, який відбудеться на базі навчального
центру прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань). (полковник юстиції Зьолка
В.Л. +15 курсантів).
76. Участь старшого викладача кафедри німецької та другої іноземної мови факультету
іноземних мов і гуманітарних дисциплін підполковника Ілони Ісаєвої, з метою
забезпечення перекладу експертів ФП ФРН, які проведуть тренінг з персоналом окпп «Київ»
з методології ідентифікації особи з 4 по 8 листопада 2019 року.
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77. Участь представника Національної академії з 4 по 8 листопада 2019 року у роботі
міжнародної конференції держав-учасниць Ініціативи з безпеки у галузі нерозповсюдження
зброї масового знищення (PSI), яка відбудеться у Подгориця (Чорногорія). (полковник
Сінкевич С.)
78. Участь персоналу Національної академії з 11 по 15 листопада 2019 року у курсі з
проектування навчальних курсів згідно з Болонським та Копенгагенським принципами з
використанням Галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордонів, у рамках
співробітництва ДПСУ і Європейської Агенції прикордонної та берегової охорони Frontex
(підполковники Андрій БАЛЕНДР).
79.
Участь персоналу Національної академії з 18 по 22 листопада 2019 року у
роботі третього семінару з перекладу та впровадження Уніфікованої програми підготовки
прикордонників ЄС середнього рівня, у рамках співробітництва ДПСУ і Європейської Агенції
прикордонної та берегової охорони Frontex (підполковники Андрій БАЛЕНДР, Олена
ЗАБОЛОТНА, працівник Оксана КОМАРНИЦЬКА).
80. Участь персоналу Національної академії з 27 по 30 листопада 2019 року у
заключному етапі міжнародного наукового стажування, яке відбудеться на базі Вищої школи
міжнародних стосунків та суспільної комунікації м. Хелм (Республіка Польща). (полковники
МОТА Андрій, ОСТАШЕВСЬКИЙ Сергій, підполковник СТЕПАНОВА Юлія, ст.лейтенант
ПЕТРЕЧЕНКО Світлана, працівник МУЗИКА Марія, ГАВРИК Роман).
Грудень:
81.Участь представника Національної академії з 1 по 7 грудня 2019 року у
навчальному курсі з методології підготовки тренерів прикордонної та берегової охорони –
модуль 3, у рамках співробітництва ДПСУ і Європейської агенції прикордонної і берегової
охорони ФРОНТЕКС, м. Варшава (Польща). (п/п-к Андрій БАЛЕНДР).
82. Участь представників Національної академії з 3 по 6 грудня 2019 року в організації
та проведенні занять з підготовки учасників спільного патрулювання українсько-словацького
державного кордону та мультиплікаторів на базі впс «Ужгород» Чопського прикз та
відділення прикордонного контролю Поліцейського бюро «Вишнє Немецьке» управління
прикордонної поліції у справах іноземців у м. Собранце, на виконання ст.5 Угоди між АДПСУ
і МВС Словацької Республіки. (п-к Сергій КАТЕЛЯН, п-к Андрій ПЛЕХАНОВ,
підполковник юстиції Руслан ГРИНЬКО).
83. Участь представників Національної академії з 9 по 12 грудня 2019 року у
двосторонніх заходах щодо обміну досвідом між освітніми закладами України та Республіки
Латвія (п/п-к Володимир СОБЧЕНКО).
84.
Участь представників Національної академії з 2 по 5 грудня 2019 року на базі
Головного центру підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал-майора І. Момота у
тренінгу з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин через
державний кордон України у рамках спільного з ОБСЄ проекту «Підтримка ДПС України у
запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин». (п-к
Валерій КУХАР, п-к Павло ЛИСАК, підполковник Віктор БЕРЕЗЮК, підполковник
юстиції Юлія СТЕПАНОВА, підполковник Вадим ТОРІЧНИЙ, підполковник Сергій
СЕРХОВЕЦЬ).
85.
Участь курсантів Національної академії, які вивчають словацьку мову у
стажуванні в Середній школі підготовки поліцейського корпусу Словаччини, м. Кошице.(9
грудня – 13 грудня) ( м-р Ольга ХАМАЗЮК + 8 курсантів).
86.
У рамках реалізації проекту "Нове обличчя кордону", на базі інституту Участь
персоналу Національної академії з 17 по 19 грудня 2019 року у проведенні тренінгу з
перевірки документів із залученням експертів Міжнародної організації з міграції, у рамках
реалізації проекту мтд «Нове обличчя кордону, фаза ІІ», з метою підвищення кваліфікації
викладачів навчальних закладів ДПСУ у Головному центрі підготовки особового складу
ДПСУ. (п/п- КУЗЬ Юрій, п/п-к ГУЛА Віталій).
1.
ВСЬОГО: 124
На базі Національної академії: 38
Додатково прийнято участь у міжнародних заходах: 86
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