МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Січень 2020 року
1. Проведення на базі Національної академії з підготувати компетентних керівників
14 по 21 січня 2019 року в рамках проекту «Нове підрозділів Держприкордонслужби України,
обличчя кордону» менеджерського курсу з які здатні, на підставі отриманих знань
та вмінь організовувати роботу та
офіцерами, які пройшли відбір. (11 осіб).
здійснювати
керівництво
підпорядкованими
колективами
при
вирішенні завдань із забезпечення безпеки
державного кордону.
навчального
матеріалу
2. Проведення в Національній академії з 31 опанування
січня по 29 квітня 2020 року курсів інтенсивного слухачами для використання в службовій
вивчення англійської мови, за сприяння діяльності.
Посольства США в Україні. (Відповідно Наказів
ректора від 31.01.20 №25, від 3.02.20 №32 15осіб, НАДПСУ).
Лютий 2020 року
3.
Візит до Національної академії 4.02.2020 з метою створення та запровадження
української
навчальної
року менеджера Програми НАТО – Україна з координованої
виховання доброчесності (Крістофер ШТАУДТ, дисципліни «ВІ».
гр.Німеччини +1 гр.України).
навчального
матеріалу
4. Продовження проведення в Національній опанування
академії з 31 січня по 29 квітня 2020 року курсів слухачами для використання в службовій
інтенсивного вивчення англійської мови, за діяльності.
сприяння Посольства США в Україні. (Відповідно
Наказів ректора від 31.01.20 №25, від 3.02.20
№32 15-осіб, НАДПСУ).
метою
передачі
лінгвістичного
5.
Візит до Національної академії 25 лютого з
2020 року офіцера зв'язку Посольства Німеччини обладнання на кафедру німецької та
другої
іноземної
мови
факультету
в Україні (Франц ВЕБЕР, гр.Німеччини +1).
іноземних мов і гуманітарних дисциплін
Березень 2020 року
навчального
матеріалу
8.Продовження проведення в Національній опанування
академії з 31 січня по 29 квітня 2020 року курсів слухачами для використання в службовій
інтенсивного вивчення англійської мови, за діяльності.
сприяння Посольства США в Україні. (Відповідно
Наказів ректора від 31.01.20 №25, від 3.02.20
№32 15-осіб, НАДПСУ).
9.
Проведення з 3 по 6 березня 2020 року на
базі Національної академії чергового етапу
проєкту «Нове обличчя керівного складу» (21
чол.).(Представники Посольства США в Україні 1
чол.(гр.України), МОМ в Україні - 3 чол. (2чол. –
РП, 1 чол.гр.України)).

з метою відбору для зарахування до
кадрового резерву на посади заступників
начальників органів охорони державного
кордону
–
начальників
головних
оперативно-розшукових відділів.

Квітень 2020 року
навчального
матеріалу
10.Продовження проведення в Національній опанування
академії з 31 січня по 29 квітня 2020 року курсів слухачами для використання в службовій
інтенсивного вивчення англійської мови, за діяльності.
сприяння Посольства США в Україні. (Відповідно
Наказів ректора від 31.01.20 №25, від 3.02.20
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№32 15-осіб, НАДПСУ).
Травень 2020 року
11. Проведення в Національній академії 14 обговорення актуальних проблем та
травня 2020 року, у рамках реалізації проекту отримання досвіду щодо інтегрування
компоненту
у
систему
Платформи гендерної рівності Секретаріату гендерного
ОБСЕ онлайн вебінару за участі Секретаріату професійної підготовки від експертів
ОБСЄ на тему «Реалізація гендерної політики в Секретаріату ОБСЕ
секторі безпеки в умовах пандемії».
Червень 2020 року
12. Проведення в Національній академії 9 червня з метою опанування навичок і підходів
застосування
проекту
2020 року з персоналом академії вебінару - у практичного
рекомендацій
з
рамках інтегрування гендерної тематики у «Методичних
навчальні програми закладів вищої освіти, за інтегрування гендерних підходів до
сприяння структури ООН Жінки у співпраці з системи підготовки фахівців сектору
Урядовим офісом координації європейської та безпеки та оборони України»
євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ,
Урядовою уповноваженою з питань гендерної
політики
313. Проведення в Національній академії з 16 по з метою опанування навичок і підходів до
18 червня 2020 року з персоналом академії системи підготовки персоналу
онлайн вебінару на тему «Практика навчання
персоналу
і
управління
навчанням
для
співробітників прикордонних і митних служб», за
сприяння Женевського Центру управління
сектором безпеки (DCAF) і Коледжу підготовки
персоналу з управління кордонами ОБСЄ
(BMSC).
метою
інтегрування
гендерної
14. Проведення в Національній академії 23 з
червня 2020 року з персоналом академії вебінару тематики у навчальні програми закладів
- у рамках інтегрування гендерної тематики у вищої освіти, з метою реалізації проекту
навчальні програми закладів вищої освіти, за Платформи гендерної рівності.
сприяння Секретаріату ОБСЄ
Липень 2020року
метою
15. Участь персоналу академії 8, 10 липня 2020 з
орієнтовного
року в онлайн-тренінгах на тему «Гендерне
бюджетування в Україні» з використанням процесі.
платформи
Zoom,
у
рамках
виконання
Меморандуму про співробітництво з питань
застосування гендерно орієнтованого підходу в
бюджетному процесі, укладеного 13.02.2020 між
МВС України та консорціумом «NIRAS Sweden
AB».

застосування
гендерно
підходу в бюджетному

Серпень 2020 року
16. Візит до Національної академії представника з метою передачі обладнання зв’язку для
Посольства України в Республіці Польща 3 потреб персоналу Національної академії
(15 одиниць комп’ютерної техніки на
серпня 2020 року.
загальну суму близько 350 тис. грн ).
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Вересень 2020 року
метою
подальшого
розвитку
17.
Участь представника Національної з
академії з 14 вересня по 27 листопада 2020 року професійної компетентності сучасних та
керівників
органів
у якості експерта четвертого набору аспірантури майбутніх
контролю
з
усіма
Прикордонного коледжу ОБСЄ для керівного прикордонного
складу з питань прикордонної безпеки та регіонами ОБСЄ
управління для керівників старшої ланки
(BSMSL)
в
м.
Душанбе,
Таджикистан.
(підполковник ФІЛІППОВ Станіслав).
18.
Проведення в Національній академії з метою відбору для зарахування до
з 21 по 25 вересня 2020 року відбору кандидатів кадрового резерву на посади заступників
для зарахування до кадрового резерву на посади начальників органів охорони державного
заступників
начальників
органів
охорони кордону – персоналу
державного кордону з персоналу, у рамках
проекту МТД «Нове обличчя кордону (ініціатива
«Нове обличчя керівного складу»), за сприяння
Посольства США в Україні та представництва
МОМ в Україні.
У конференц-залі вишу презентація
художніх
творів,
присвячених
життю
прикордонників
художником–волонтером,
громадянкою Литви Беатою КУРКУЛЬ
Жовтень 2020 року
метою
подальшого
розвитку
19. Продовження участі представника з
Національної академії з 14 вересня по 27 професійної компетентності сучасних
майбутніх
керівників
органів
листопада 2020 року у якості експерта четвертого та
контролю
з
усіма
набору аспірантури Прикордонного коледжу прикордонного
ОБСЄ
для
керівного
складу
з
питань регіонами ОБСЄ.
прикордонної безпеки та управління для
керівників старшої ланки (BSMSL) в м. Душанбе,
Таджикистан
навчального
матеріалу
20. Проведення в Національній академії з опанування
6-8 жовтня 2020 року онлайн-семінару для слухачами для використання в службовій
персоналу
факультету
правоохоронної діяльності.
діяльності на тему «Міжнародне гуманітарне
право та міжнародні правила і стандарти
правоохоронної
діяльності»,
за
участі
представників
від
Міжнародного
Комітету
Червоного
Хреста
(30
чол.
факультету
правоохоронної діяльності).
Листопад 2020 року
21. Продовження участі представника
Національної академії з 14 вересня по 27
листопада 2020 року у якості експерта
четвертого набору аспірантури Прикордонного
коледжу ОБСЄ для керівного складу з питань
прикордонної безпеки та управління для
керівників старшої ланки (BSMSL) в м. Душанбе,
Таджикистан
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З
метою
подальшого
розвитку
професійної компетентності сучасних та
майбутніх
керівників
органів
прикордонного
контролю
з
усіма
регіонами ОБСЄ

Грудень 2020 року
22.
Участь
представника
Національної
академії з 30 листопада по 4 грудня 2020
року (2-й модуль) та з 4 по 7 грудня 2020
року – (3- й модуль) у навчальні й програмі під
назвою «Стратегічне лідерство в програмі
глобального середовища», за сприяння Місії
України при НАТО (у формі онлайндистанційного
навчання)
(полковник
КУПРІЄНКО Дмитро).

ознайомлення учасників курсу з поглядами
ЄС і НАТО на актуальність забезпечення
міжнародної стабільності і сталого
розвитку у глобальному безпековому
середовищі.

23.
Участь представника Національної
академії з 1 по 11 грудня 2020 року та з 14
грудня 2020 року по 15 січня 2021 року у
якості експерта четвертого набору аспірантури
Прикордонного коледжу ОБСЄ для керівного
складу з питань прикордонної безпеки та
управління для керівників старшої ланки
(BSMSL) в м. Душанбе, Таджикистан (Фаза
дистанційного
навчання
(заснована
на
домашній роботі та пост-модульне завдання на
дому) (підполковник ФІЛІППОВ Станіслав).

З
метою
подальшого
розвитку
професійної компетентності сучасних та
майбутніх
керівників
органів
прикордонного контролю з усіма регіонами
ОБСЄ.

24.
Участь персоналу Національної
академії з 3 по 4 грудня 2020 року у
проведенні
тренінгу
щодо
використання
отриманого обладнання РХБЗ, у рамках
реалізації проекту МТД «Обладнання для
виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів,
дозиметрії
та
дезактивації
включаючи
підготовку персоналу для Лисичанського
прикордонного загону ДПСУ».

З метою навчання персоналу Національної
академії застосовувати обладнання для
виявлення
радіоактивних
і
ядерних
матеріалів, дозиметрії та дезактивації

25.
У рамках реалізації проєкту МТД отримання обладнання для виявлення
«Обладнання для виявлення радіоактивних і радіоактивних і ядерних матеріалів,
ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації дозиметрії та дезактивації
включаючи
підготовку
персоналу
для
Лисичанського прикордонного загону ДПСУ»
проведення в Національній академії 10.12.2020
року церемонії вручення представниками Урядів
Королівств Норвегії і Швеції та виконавця
проєкту компанії NORDISK Sikkerhet AS
обладнання для виявлення радіоактивних і
ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації і
участь
у
ній
представників Адміністрації Держприкордонслу
жби України, командування та персоналу вишу.
26.
Участь персоналу Національної ознайомлення з результатами рейтингу,
академії 18 грудня 2020 року у вебінарі QS основними показниками, які впливають на
Quacquarelli Symonds (глобальне аналітичне його формування доведено до зацікавлених
агентства в галузі вищої освіти) серед
осіб.
українських закладів вищої освіти.
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Всього за 2020 рік: в Національній академії
проведено 26 міжнародних заходів (станом
на 1.01.21)
Додатково прийнято участь у 2020 році у 27 міжнародних заходах (станом на
31.12.20):
Січень : 1. Участь персоналу Національної академії з 19 по 24 січня 2020 року у
зустрічі з питань стандартизації навичок викладання для тренерів персоналу першої
категорії Європейського Постійного Корпусу, у рамках співробітництва ДПСУ і Європейської
Агенції прикордонної та берегової охорони Frontex, м. Варшава (Польща). (підполковник
Андрій БАЛЕНДР- докторант докторантури).
2.
Участь персоналу Національної академії з 20 по 24 січня 2020 року у початковій
конференції з планування проведення українсько- американського навчання із залученням
військ «Репід Трайдент – 2020», яка відбудеться у Міжнародному центрі миротворчості та
безпеки, с. Старичі, Львівської області (полковник Сергій ДУПЛЯК, старший викладач
кафедри оперативного мистецтва).
Лютий :
1.
Участь персоналу Національної академії з 4 по 6 лютого 2020 року у
заключному етапі міжнародного наукового стажування, яке відбулося на базі Вищої школи
міжнародних стосунків та суспільної комунікації м. Хелм (Республіка Польща). (полковник
МАШТАЛЕР Анатолій +3).
2.
Участь персоналу Національної академії з 10 по 11 лютого 2020 року, у
проходженні випробування з англійської мови в Центрі мовної підготовки Дипломатичної
академії. Отримано всіма учасниками рівень В 2 (п/п-к О.ГНИДЮК, п-к юстиції
О.АНДРУШКО, п-к О.АНДРУШКО, працівник І.КРИВОРУЧКО).
Березень:
1.
Участь персоналу Національної академії
заключному етапі міжнародного наукового стажування,
міжнародних стосунків та суспільної комунікації
(підполковник юстиції ГРИНЬКО Руслан +4).
2.
Участь персоналу Національної академії
заключному етапі міжнародного наукового стажування,
міжнародних стосунків та суспільної комунікації
(підполковник Олег ВАСИЛИШИН+2).

з 3 по 6 березня 2020 року у
яке відбулося на базі Вищої школи
м. Хелм (Республіка Польща).
з 9 по 12 березня 2020 року у
яке відбулося на базі Вищої школи
м. Хелм (Республіка Польща).

Квітень: 0
Травень : 0
Червень : 0
Липень:
1.
Участь персоналу академії з 13 по 17 липня 2020 року у головній конференції з
планування та з 17 по 20 липня 2020 року у конференції з розробки бойового наказу та
синхронізації ввідних (у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, с. Старичі,
Львівська область), у рамках проведення українсько-американського командно-штабного
навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2020». (п-к Дупляк С.).
2.
Участь персоналу Національної академії з 14 по 16 липня 2020 року у
забезпеченні та у відборі кандидатів для зарахування до кадрового резерву начальників
прикордонних загонів, у рамках ініціативи «Нове обличчя керівного складу», н.п.Бортничі,
Київська область. (полковники ХОМЯК С., ПАЛАМАРЧУК С).
Серпень:
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1.
Участь персоналу академії з 10 по 14 серпня 2020 року у заключній конференції
з планування (у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, с. Старичі, Львівська
область), у рамках проведення українсько-американського командно-штабного навчання із
залученням військ «Репід Трайдент – 2020».( п-к ДУПЛЯК С.).
Вересень:
1.
Участь персоналу академії з 2 по 26 вересня 2020 року у навчанні на базі
Міжнародного центру миротворчості та безпеки, с. Старичі, Львівська область, у рамках
проведення українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ
«Репід Трайдент – 2020» (п-к СТАВИЦЬКИЙ О, п-к ДУПЛЯК С., п/п-к ГОРБАТЮК А, п/п-к
ГАВРИЛЮК В, п/п-к ДАЦКОВ А, майор НЕРОБА В).
2.
Участь науково-педагогічного складу і курсантів факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 20 по 27 вересня 2020 року у візиті до навчального
центру прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань), з метою навчання практичним
аспектам з питань по роботі з іноземцями та адмінпровадження (підполковник юстиції
КОРОЛЬ Михайло + 14 курсантів).
Жовтень:
1.
Участь керівництва та персоналу Національної академії 1 жовтня 2020 року у
ознайомчому візиті до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного м.Львів, з метою ознайомлення з діяльністю, освітнім процесом, навчальноматеріальною та технічною базою вишу (генерал-майор Олександр ЛУЦЬКИЙ, п-ки
Андрій СОРОКА, Микола МАЦИШИН, Сергій СТЕПАНОВ).
2.
Участь науково-педагогічного складу і курсантів факультету правоохоронної
діяльності Національної академії з 12 по 16 жовтня 2020 року у візиті до навчального
центру прикордонної варти Республіки Польщі (м. Любань), з метою навчання практичним
аспектам з питань по роботі з іноземцями та адмінпровадження (14 курсантів + п/пЦАРЕНКО Ольга).
3.
Участь персоналу Національної академії у проведенні навчального курсу з 27
по 30 жовтня 2020 року для викладачів Національної академії та Головного центру
підготовки прикордонників, у рамках реалізації проекту МТД «Нове обличчя кордону, фаза
ІІ» (п-к ЖУРАВЛЬОВ Вадим, п/п-к ТОРІЧНИЙ Вадим).
Листопад:
1.
Участь персоналу Національної академії з 3 по 6 листопада 2020 року у
навчальних заходах за темою: «Проблеми внутрішнього порушника» на базі Навчального
центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича
Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України, у рамках впровадження
проекту Уряду України та США «Готовність України у сфері ядерної безпеки», за сприяння
проектного офісу Рейтеон (заступник начальник кафедри спеціальних дисциплін
факультету правоохоронної діяльності п-к Василь КОРОЛЬОВ).
2.
Участь персоналу академії з 4 по 5 листопада 2020 року у випробуванні з
англійської та німецької мови у Центрі мовної підготовки Дипломатичної академії м. Київ (п-к
МАЦИШИН М., п-к ЛЕМЕШКО В., майор юстиції НІКОЛАЄНКО Т., працівник МИСИК А.).
3.
Участь персоналу Національної академії з 9 по 30 листопада 2020 року у
підготовці до участі сил і засобів ДПСУ у навчаннях у рамках Об’єднаної багатонаціональної
групи з підготовки -Україна (JMTG – U), яка відбудеться на базі Міжнародного центру миро
творчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ с. Старичі, Яворівський район,
Львівська область (п-к МИХАЙЛИШИН О, п/п-к КРИВИЙ І, п/п-к СИЧ В.).
4.
Участь персоналу Національної академії з 17 по 20 листопада 2020 року у
навчальних заходах за темою: «Радіаційна безпека та захист» на базі Навчального центру з
фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича Інституту
ядерних досліджень Національної академії наук України, у рамках впровадження проекту
Уряду України та США «Готовність України у сфері ядерної безпеки», за сприяння
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проектного офісу Рейтеон (доцент кафедри загальновійськових дисциплін факультету
безпеки державного кордону п/п-к Тарас СУСЛОВ).
5.
Участь персоналу Національної академії 20 листопада 2020 року у настановчій
нараді (в дистанційному режимі) щодо обговорення проєкту програми тренінгу з протидії
незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, за сприяння Організації з
безпеки та співробітництва в Європі та координатора проектів в Україні (полковник ЛИСАК
Павло, підполковники БЕРЕЗЮК Віктор, СТЕПАНОВА Юлія, ТОРІЧНИЙ Вадим).
Грудень:
1.
Участь персоналу Національної академії з 1 по 26 грудня 2020 року у
підготовці до участі сил і засобів ДПСУ у навчаннях у рамках Об’єднаної багатонаціональної
групи з підготовки - Україна (JMTG – U), яка відбудеться на базі Міжнародного центру
миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ с. Старичі, Яворівський
район, Львівська (п-к МИХАЙЛИШИН О, п/п-к КРИВИЙ І, п/п-к СИЧ В.).
2.
Участь представника Національної академії з 3 по 5 грудня 2020 року у
тренінгу з практичного аспекту конституційної скарги та її гендерного виміру, за сприяння
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Міжнародний захід відбудеться у Конгрес-Готелі
«Пуща» під Києвом (п/п- юстиції ЦАРЕНКО Ольга).
3.
Участь персоналу академії з 8 по 9 грудня 2020 року у випробуванні з
англійської мови і німецької мов у Центрі мовної підготовки Дипломатичної академії м. Київ
(полковники БІЛЯВЕЦЬ С., працівники ГОНЧАРЕНКО О., ДИЯК В, СОВВА С.)
4.
Участь персоналу Національної академії з 14 по 18 грудня 2020 року у заходах
набору кандидатів на службу до відділень інспекторів прикордонної служби «Рава-Руська»,
«Краківець» та відділів прикордонної служби окпп «Київ», у рамках реалізації проекту МТД
«Нове обличчя кордону, фаза ІІ» м. Львів (будуть самостійно навчати нових членів комісій
для потреб ДПСУ). (полковники ЖУРАВЛЬОВ В, ТОРІЧНИЙ В.).
5.
Участь персоналу Національної академії з 16 по 18 грудня 2020 року у другому
базовому тренінгу (в дистанційному режимі) з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів і
вибухових речовин через державний кордон для особового складу Держприкордонслужби, у
рамках під компоненту 1.1 спільного проекту ОБСЄ та ДПСУ «Підтримка ДПСУ у запобіганні
та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин» (п-к ЛИСАК П., п/пк БЕРЕЗЮК В., п/п-к ТОРІЧНИЙ В.).
6.
Участь персоналу Національної академії з 21 по 24 грудня 2020 року у
навчальних заходах за темою: «Інформаційна безпека» на базі Навчального центру з
фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича Інституту
ядерних досліджень Національної академії наук України, у рамках впровадження проекту
Уряду України та США «Готовність України у сфері ядерної безпеки», за сприяння
проектного офісу Рейтеон (заступник начальник кафедри спеціальних дисциплін факультету
правоохоронної діяльності п/п-к Ольга КІРЄЄВА).
7.
Участь персоналу Національної академії з 21 по 24 грудня 2020 року у
підготовці до участі сил і засобів ДПСУ у навчаннях у рамках Об’єднаної багатонаціональної
групи з підготовки - Україна (JMTG – U), яка відбудеться на базі Міжнародного центру
миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ с. Старичі, Яворівський
район, Львівська область. (п-ки Олег СТАВИЦЬКИЙ, Сергій ДУПЛЯК +12 слухачів
факультету підготовки керівних кадрів).
8.
Участь персоналу Національної академії 22 грудня 2020 року у міжнародному
заході в онлайн презентації «Методичних рекомендацій з питань інтеграції гендерних
підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України, яка була
проведена Віце-премєром – міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України. (п-ки МЕЙКО О, ВОЛОБУЄВА О, МІРОШНІЧЕНКО В., прцівнки ЗЬОЛКА В., ГАНАБА
С., ГОНЧАРЕНКО О.).
ВСЬОГО: 53: На базі Національної академії: 26 Додатково прийнято участь у
міжнародних заходах: 27
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