МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
у 2019 році
У Національній академії у 2019 році велася послідовна цілеспрямована
діяльність щодо інтеграції в міжнародне військове освітнє співтовариство через
тісну співпрацю із спорідненими навчальними закладами іноземних країн.
Вищий навчальний заклад упродовж звітного періоду відвідали 37
іноземних делегацій, а саме представники ОБСЄ, Агенції Фронтекс,
представники посольства США, ФРН, Франції, Республіки Польща в Україні,
делегація Прикордонної служби Азербайджанської республіки, Міжнародної
організації з міграції в Україні, ЕUAM, EUBAM, ГУАМ, НАТО, Міжнародного
Червоного Хреста. Активно розвивалося міжнародне співробітництво з
Академією Федеральної поліції Німеччини м. Любек, Центром підготовки
Прикордонної варти Республіка Польща м. Кентшин, прикордонним коледжем
для підготовки керівного складу ОБСЄ в м. Душанбе (Таджикистан), Школою
Прикордонної Поліції Румунії імені Авраама Янку, м. Орадя (Румунія), Вищою
Школою міжнародних стосунків та суспільної комунікації, м. Хелм (Республіка
Польща), видавничим центром Адама Маршалека, м.Торунь (РП), Академією
імені Яна Длугоша в м.Ченстохові (Республіка Польща).
Всього за звітний період персонал Національної академії брав участь за
межами академії у 86 міжнародних та міжвузівських заходах, відвідав 16 країн
світу.
Академія у звітному періоді отримувала значну допомогу у підготовці
персоналу від Європейської агенції FRONTEX.
Міжнародні заходи, які були проведені за участі міжнародних організацій
та установ, були присвячені співробітництву у сфері управління кордонами і
протидії незаконній міграції; протидії загрозам на кордоні з використанням
кримінального аналізу та аналізу ризиків; запобігання та боротьби із
транскордонною злочинністю, яка пов’язана із незаконним переміщенням через
кордон вибухових речовин; роботі з іноземцями та адмінпровадженню;
виявленню підроблених документів на право перетину державного кордону;
використанню безпілотних літальних апаратів для охорони кордону; тощо.
Хочу зауважити про позитивну динаміку співробітництва з Агенцією
FRONTEX. 24 січня 2019 році Національна академія стала партнером цієї
авторитетної організації, членом міжнародної мережі партнерських академій.
Представники академії у звітному періоді 18 разів брали участь у роботі
навчальних семінарів, продовжували впроваджувати в освітній процес
Уніфіковану програму підготовки прикордонників країн ЄС.
15 травня 2019 року курсанти академії взяли участь в онлайн тестуванні,
на засадах партнерської академії Фронтекс, що було завершальним етапом
проекту і ключовим заходом Програми оцінки сумісності.
Академія плідно співпрацює з Посольствами Франції, Німеччини,
Республіки Польща в Україні.
У звітному періоді персонал академії, який вивчає французьку мову
пройшов оцінювання щодо рівня володіння французькою військовою мовою
(у 2019 році пройшло оцінювання 17 осіб). Науково-педагогічний склад
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кафедри німецької та другої іноземної мови отримав практичні навики у
методиці викладання французької мови.
У квітні та вересні 2019 року відбувся візит до академії представників
Бюро зв’язку Федеральної поліції Німеччини. Були проведені заняття з
курсантами та студентами академії задля підсилення зацікавленості у
вивченні німецької мови та політично- поліцейського порозуміння.
У 2019 році курсанти факультету правоохоронної діяльності (70 осіб)
взяли участь у навчальному стажуванні з питань щодо роботи з іноземцями
та адмінпровадження, на базі навчального центру прикордонної варти, м.
Любань, Республіка Польща.
У вересні - жовтні 2019 року 20 курсантів, які вивчають польську мову
пройшли стажування у пунктах пропуску «Медика» та «Довгобичів»; з 8 по
14 грудня 8 курсантів і викладач пройдуть стажування в Словаччині.
У рамках співпраці з польсько-українською фундацією «Інститут
міжнародної академічної і наукової співпраці» (IIASC), Фундацією АDD у місті
Варшава та Вищою школою міжнародних стосунків та суспільної комунікації у
м. Хелм, Республіка Польща персонал академії пройшов міжнародне
стажування (за звітний період 37 осіб).
У рамках проекту «Нове обличчя кордону», «Нове обличчя керівного
складу» на базі академії з керівним складом підрозділів охорони державного
кордону та заступниками начальниками штабів ООДК було проведено 7
потоків менеджерського курсу. Всього за 2019 рік навчання пройшли 106 осіб
офіцерського складу. Персонал академії 6 разів брав участь у проведенні
відбору та навчанні кандидатів, у рамках даного проекту.
Чільне місце в розвитку академії займає і міжвузівське співробітництво. У
2019 році підписано 5 договорів про співробітництво з навчальними закладами
України щодо співпраці та 2 договори про співробітництво із закордонними
установами та організаціями (всього підписано академією 78 договорів про
співпрацю з навчальними закладами України, із зарубіжними - 6).
Продовжуємо
активно
співпрацювати
з
Дипломатичною
академієюУкраїни імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних
справ України. Визначено основні напрями співпраці у сфері мовної підготовки
на 2019 рік, згідно з якими у звітному періоді персонал академії на базі центру
мовної підготовки Дипломатичної академії пройшов випробування на
підтвердження рівня володіння англійською мовою та отримав сертифікати
рівня В-2, всього сертифікати отримали 26 чоловік. 11.12.19 відбулося
обговорення шляхів подальшого співробітництва на 2020 рік.
Упродовж звітного періоду в академії проходила реалізація трьох
проектів міжнародної технічної допомоги («Нове обличчя кордону – 2»,
«Виявлення та припинення ядерної контрабанди», «Посилення контролю за
транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних
речовин»).
Головними пріоритетами у реалізації заходів міжнародного та
міжвузівського співробітництва у 2020 році рахувати:
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подальшу співпрацю з FRONTEX щодо участі персоналу вишу в різного
роду навчальних заходах правоохоронних органів країн Європейського Союзу,
які відповідальні за виконання завдань з прикордонної та берегової охорони;
забезпечення активної участі представників академії у міжнародних
курсах, семінарах, тренінгах з метою вивчення досвіду іноземних держав з
питань правоохоронної діяльності;
продовження та розширення співробітництва з зарубіжними навчальними
закладами освіти щодо подальшого впровадження європейських норм і
стандартів НАТО в організацію освітнього процесу навчального закладу
прикордонного відомства;
забезпечення проведення менеджерського курсу з офіцерами, які
пройшли відбір до проекту «Нове обличчя кордону» та офіцерами керівного
складу ООДК у рамках проекту «Нове обличчя керівного складу»;
забезпечення активної роботи міжвузівського співробітництва з
навчальними закладами України;
розширення участі академії в міжнародних проектах та програмах.

