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ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконувач обов'язків ректора Національної академії
Державної прик~ с~и України імені
Богдана Х

1юлковни\д [[ ''if (f /-----"Олександр МЕЙКО
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202 1 року

ПЛАН
підвищення кваліфікації науково-педагогічним та педагогічним складом
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у 2021 році
і. Стажування в органах управління, органах охорони державного кордону та навчальних закладах
Державної прикордонної служби України
Посада
~О
КК

І 1.

І Іачальник кафедри логістики

Військове 'звання,
прізвище та ім'я

полковник
КРАВЧУК

Термін
проходження
стажування

27 січня по 25
лютого

Василь

№

І
Доцент кафедри психологи,
педагогіки
та
соціальноекономічних дисциплін

полковник
ЖУРАВЛЬОВ Вадим

27 січня по 25
лютого

Посада в органах управління та
органах охорони державного
ко дону

Заступник начальника загону з тилу
Могилів-Подільського.
прикордонного загону Південного
' регіонального управшння
Заступник начальника загону з
персоналу
Подільського
прикордонного загону Південного
регіонального уп.2_авління

В~мhкапро
виконання

І

No
5111
f------

Військове звання,
прЇЗВИЩР
ім'u
- Т<>
. .. ....
..

Посада

!

Термін
проходженнн
стажування

І

--i

_ 1J

Викладач
кафедри
телекомунікаційних
та
інформаційних систем

шдполковник
РАВЛЮК Віталій

27 січня по 25
лютого

4.

Викладач
кафедри
загальновійськових дисциплін

майор
ОВ ЧАР Микола

27 січня по 25
лютого

5.

Доцент кафедри прикордонної
служби

,.,

ІІІДПОЛКОВНИК

б.

7.

кафедри

Старший
викладач кафедри
вогневої та тактико-спеціальної
ГІЩГОТОВКИ

І

шдполковник
ГРІНЧЕНКО
Віталій

27 січня по 25
лютого

шдполковник
КУСТИНСЬКИЙ
Олег

27 січня по 25
лютого

В~мhкапро
виконання

Начальник
відділу
зв' язку та
інформаційних систем штабу
начальник
зв' язку
Білгород
Дністровського
прикордонного
загону Південного регіонального
уп_12_авшння
Заступник
начальника
прикордонного загону - комендант
прикордонноі
комендатури
швидкого реагування Ізмаїльського
прикордонного загону
Південного
регіонального
уп_12_авлшня
Перший
заступник
начальника
прикордонного загону - начальник
штабу Львівського прикордонного
загону Західного регіонального

27 січня по 25
лютого

ЗАХАРЧУК
Денис

І
Старший
викладач
прикордонної служби

Посада в органах управління та
органах охорони державного
кордону

управшння
Заступник начальника штабу начальник відділу прикордонної
служби
Мукачівського
прикордонного загону Західного
.
.
репонального управшння
Начальник
відділу
професійної
підготовки
Чернівецького
прикордонного загону Західного
.
.
регюнального )'Правшння

І

І

Військове звання,
прізвище та ім'я

Посада

Хо
з/п

Посада в органах управління та
органах охорони державного
кордону

Термін
проходження
стажування

Начальник відділу адміністративно.
.
ДІЯЛЬНОСТІ
юрисдикцій ної
27 січня по 25
прикордонного
Харківського
лютого
репонального
Східного
загону
управління
Начальник фізичної підготовки та
професійної
ВІДДІЛУ
спорту
27 січня по 25
Сумського
ІІІ}],І'ОТОВКИ
лютого
прикордонного загону Східного
.
.
репонального управлшня
вогневої
(3
офіцер
Старший
10
персоналу
23 по 3 1 березня підготовки) ВІДДІЛУ
, мобільного прикордонного загону
\ Начальн~к центру перегпдготовки
кваліфікації
та
ПІДВИЩСНІІЯ
особового складу Головного центру
складу
особового
пщготовки
19 по 30 квітня
Державної прикордонної служби
України імені генерал-майора Ігоря
Момота
начальника
заступник
Перший
штабу
начальник
загону
05 по 20 квітня
Львівського прикордонного загону
Західного регіонального управління
начальника
Заступник
21 квітня по 20
прикордонного
Чернігівського
травня
загону :з персоналу
начальника
Заступник
прикордонного
Чернівецького
14 по 30 червня
Західного
персоналу
3
загону
.
.
регюнального управшння

Відмітка про
виконання

\І

1

І

8.

кафедри
Викладач
. .
.. .
.
адмипстративноі діяльності

старший лейтенант
ДЕМЧИК Надія

кафедри фізичної
Викладач
підготовки та особистої безпеки

ПІДПОЛКОВНИК

9.

викладач кафедри
Старший
10. вогневої та тактико-спеціальної
пщготовки

РИБАК Леонід

полковник
ГОРБАЧОВ
~)т;ксандр

--

11.

12.

І І рофесор кафедри вогневої та

тактико-спеціальної підготовки

КУРАШКЕВИЧ
Андрій

полковник

Професор кафедри
загальновійськових дисциплін

ЖУРАВЕЛЬ Віталій

Начальник кафедри психології,
сошальнота
13. педагогіки
.

полковник

.

полковник
МІРОШНІЧЕНКО
Валентина

СКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
-

14.

Доцент

мови

кафедри

.

..

ІНО3еМНО1

полковник
ЯНКОВЕЦЬ Андрій

--

І

І
!
І
І

І

І

No
з/п

Військове звання,
прізвище та ім'я

Посада

Старший
викладач
кафедри
15. І вогневої та тактико-спеціальної
шдготовки

l б. І Старший
в_~кладач
прикордонно1служби

кафедри

Професор кафедри теорії права
17. І та кримінально-процесуальної
.
.
діяльності

Старший викладач кафедри
транспортних засобів та
18.
інженерного забезпечення
охорони лержавного кордону

19

_ І Викладач ка~едри ~о~невої та

тактико-спешальноі шдготовки

шдполковник
ЯНКОВ Михайло

шдполковник
МАРТИНК)К Віктор

ПІДПОЛКОВНИК
ЮСТИЦІ!

НІКОЛА СІ ІКО
Тетяна

шдполковник
ХАРУН Олег

майор
МЕДВІДЬ Михайло

Викладач кафедри кінології

старший лейтенант
КЛF:ПАЦЬКИЙ
Се0_гій

2 І. І Викладач кафедри кінології

старший лейтенант
КОВАЛЬЧУК Олег

20. І

Термін
проходження
стажування

Посада в органах управління та
органах охорони державного
кордону

Старший
офіцер
(з
вогневої
23 по 31 березня підготовки) відділу персоналу 10
мобільного прикордонного загону_
Перший
заступник
начальника
загону - начальник штабу Могилів
Подільського
прикордонного
14 по 30 вересня
загону імені старшого лейтенанта
В 'ячеслава Семенова Південного
.
.
репонального уп0_авлшня
Помічник
начальника
прикордонного загону з правової
1 О березня по 08 І роботи
начальник
групи
квітня
правового
забезпечення
Чернігівського
прикордонного
загону_
Заступник начальника інженерно01 по 21 квітня І технічного відділу Бердянського
прикордонного загону Південного
.
.
репонального управлшня
Заступник нача.:1ьника вщдшу голова циклової комісії вогневої
.
.
шдготовки
центру
ПІДГОТОВКИ
19 по 30 квітня
особового
складу
Державної
прикордонної служби України імені
генерал-майора Ігоря Момота
Начальник служби кінологічного
О 1 по 30 липня
забезпечення
Чернігівського
прикордонного загону_
.
.
Начальник
циклу
КІНОЛОПЧНИХ
О 1 лютого по 2
ДИСЦИПЛІН
Кінологічного
березня
навчального центру

В~мhкапро
виконання

2. Підвищення кваліфікації (стажування) у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, вищих навчальних закладах та навчальних центрах Збройних сил України,
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України
І

І

Посада

№
з/п

1.

Начальник факультету безпеки
державного кордону

Військове звання,
прізвище та ім'я

полковник
АДАМЧУК
Олександр

Термін
підвищення
кваліфікації

О 1 жовтня по 12

листопада

І

І

2.

кафел,ри
Старший викладач
вогневої та тактико-спеціальної
ПІДГОТОВКИ

полковник
ГОРБАЧОВ
Олександр

01 по 12 лютого

полковник
3.

4.

Професор кафедри вогневої та
.
. ..
тактико-спеціальноі ПІдготовки

кафедри
викладач
Старший
вогневої та тактико-спеціальної
ПІДГОТОВКИ

І

КУРАШКЕВИЧ
Андрій

ПІДПОЛКОВНИК

ЯНКОВ Михайло

О 1 по 26 лютого

01 по 12 лютого

І

Назва курсів
та місце їх знаходження
Стажування на кафедрі ПСИХОЛ ОП!,
.
.
.
педагопки та соціально-економічних
Національна академія
ДИСЦИПЛІН,
Державної прикордонної служби
Богдана
імені
України
Хмельницького
кафедрі
на
Стажування
ДИСЦИПЛІН,
загальновійськових
Державної
академія
Національна
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
Стажування на кафедрі ПСИХОЛ ОП 1,
.
.
.
педагопки та сошально-економічних
Національна академія
ДИСЦИПЛІН,
Державної прикордонної служби
Богдана
ІМСНІ
України
Хмельницького
кафедрі
на
Стажування
ДИСЦИПЛІН,
загальновійськових
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького

Відмітка п ро
виконання

№

Посада

з/п

Старший
викладач
кафедри
вогневої та тактико-спеціальної

5.

ПІДГОТОВКИ

Старший викладач кафедри
фізичної підготовки та
особистої безпеки

6.

. 9.

КІЦАЙ Ярослав

майор
МЕДВІДЬ Михайло

майор
НЕРОБА
Вадим

Викладач кафедри
загальновійськових дисциплін

майор
ЧУКАНОВ
Андрій

L____j__

_____,_

01 лютого 110 15
березня

О 1 по 26 лютого

визначений
Центром
розмінування
Головного
упраВЛІННЯ
оперативного
забезпечення ЗСУ
визначений
Центром

розмінування
Головного

управління
~

оперативного
забезпечення ЗСУ

Відмітка про
виконання

Стажування на кафедрі психологи,
.
.
.
педагопки та сошально-скономічних
дисциплін, Національна академія
Державної прикордонної служби
України
імені
Богдана
Хмельницького
Стажування на кафедрі теорп та
методики фізичного виховання і
спорту, Хмельницький національний
уншеоситет
Стажування на кафедрі психологи.
.
.
.
педагопки та сощально-економ1чних
дисциплін, Національна академія
Державної прикордонної служби
України
імені
Богдана
Хмельницького

110

ГНИДЮК Олександр

Старший викладач кафедри
загальновійськових дисциплін

8.

Назва курсів
та місце їх знаходження

20 вересня
30 жовтня

ПІДПОЛКОВНИК

ПІДПОЛКОВНИК

Викладач кафедри вогневої та
тактико-спешальноі шдготовки

7.

Термін
шдвищення
кваліфікації

Військове звання,
прізвище та ім'я

Курси
підвищення
кваліфікації
.
.
.
.
інструкторів
за
спешальністю
«Сапер (розміиуваиня)», в/ч А2641
(Центр розмінування. м. Кам'янець
Подільський Хмельницької області)

підвищення
кваліфікації
.
.
.
інструкторгв
за
спешальністю
«Сапер (розмінування)», в/ч А2641
(Центр розмінування, м. Кам'янець
Подільський Хмельницької області)

_j_

Курси
.

-'----------

1

ІІ

Посада

№
з/п

працівник

О. І Н_икладач кафедри фізи_~шої

підготовки та особистої безпеки

l l.

!

Військове звання,
прізвище та ім'я

КРАВЧЕНКО Сергій

І

Професор ка~едри
11рикордонно1бсзпски

І

працівник
МАГАСЬ Геннадій

і

ІІ

І

Доцент кафедри прикордонної
безпеки

12.

прашвник
БІІ ІЬКОВСЬКИЙ
Олександр

!

Старший викладач кафедри
теорії права та кримінально.. .
.
процесуальноі діяльносп

13.

пращвник
ЛОГІНОВА Наталія
І

І
І

14.

!

Методист
вищої
категорц
відділення методичної роботи
навчального ВІДДІЛУ

працівник
СИЧ Олена
І

ІІ

Термін
підвищення
кваліфікації

І

Назва курсів
та місце їх знаходження

Стажування на кафедрі теорп та
01 лютого ПО 15
методики фізичного виховання І
березня
спорту, Хмельницький національний
університет
О 1 по 25 лютого l Курси
шдвищення
кваліфікації
педагопчних
та
науково.
.
прашвників,
І педагогічних
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
Курси
підвищення
кваліфікації
.
.
науково-педагопчних
прашвників,
04 по 28 жовтня
Хмельницький
університет
управління 1 права
Стажування на кафедрі права та
.
.
правоохоронної
ДІЯЛЬНОСТІ,
02 по 28 березня
Хмельницький
інститут
Міжрегіональної академії управління
персоналом
О 1 по 25 лютого
Курси
гплвишення
кваліфікації
педагопчних
та
науково.
.
педагопчних
прашвників,
Національна академля Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького

!Відмітка про
виконання

,,

-- -

Посада

№
з/п

Військове звання,
прізвище та ім'я

Термін
підвищення
кваліфікації
О 1 по 25 лютого

15.

працівник
САПУН
Олександр

Методист управління
факультету керівних кадрів

О 1 по 25 лютого
16.

Викладач

кафедри

іноземної

мови

прашвник
БАСАРАБА Ірина
О 1 по 25 лютого

17.

Доцент
мови

кафедри

іноземної

працівник
БЕЦ Юрій

----

Заступник ректора (прорект~) з персоналу

полковник ~ ___.......,l:сргій МОСКАЛЕНКО

"А"

О

2021 року

Назва курсів
та місце їх знаходження
Курси
підвищення
кваліфікації
.
.
науково-педагогічних
прашвників,
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
Курси
підвищення
кваліфікації
.
.
науково-педагопчних
працівників,
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
Курси
підвищення
ква.піфікації
.
.
науково-педагопчних
прашвників,
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького

Відмітка про
виконання

)

}

ПОГОДЖЕНО:
Виконувач обов'язків заступника ректора (проректора) з навчальної
та наукової роботи
полковник
Олег ЛУНИК

As

01

2021

Головний бухгалтер - начальник фінансово-еконоьйчного відділу
(бухгалтерської служби)
,f
підполковник
. ; ~.
Володимир МІНЧЕНКО

дr24-2021
Заступник начальника навчального відділу - начальник відділення
методичної роботи навчального відділу
підполковник
Світлана КАШПЕРУК

{A~t1
{·

13 О/ 2021
Начальник відділу професій
полковник

I.J. ~-1 2021

Виконавець:
майор Максим СТЕПАНЮК
Тел. 85-76

---

Яків АТАМАНЧУК

