МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
у 2021 році
У Національній академії велася послідовна цілеспрямована діяльність
щодо інтеграції в міжнародне військове освітнє співтовариство через тісну
співпрацю із спорідненими навчальними закладами іноземних країн.
Активно розвивалося міжнародне співробітництво з представництвом
Міжнародної організації з міграції в Україні, Женевським Центром управління
сектором безпеки ((DCAF), Коледжем підготовки персоналу з управління
кордонами ОБСЄ (BMSC) в м. Душанбе (Республіка Таджикистан) та
Спеціалізованим навчальним центром Прикордонної варти в місті Любань
(Республіка Польща).
Вищий навчальний заклад упродовж звітного періоду академію відвідали 4
іноземні делегації. Відбувся візит експертів-кінологів Цивільної гвардії Іспанії
та ОБСЄ, делегації від Об’єднаної оперативно-тактичної групи – Україна (JTFU) (представники Швеції та Канади), а також відбулася зустріч представників
Держприкордонслужби і Служби охорони державного кордону при МВС
Литовської республіки. Навчальний заклад відвідала директорка Центру
інформації і документації НАТО в Україні Вінета КЛЯЙНЕ для презентації
фотовиставки на тему: «НАТО-Україна: спільні цінності, спільний шлях».
Протягом року персонал Національної академії долучався до проведення
80 міжнародних та міжвузівських заходів: на базі академії відбулось 29, за її
межами - 51.
Міжнародні заходи за участі міжнародних організацій та установ були
присвячені питанням: співробітництва в сфері виховання доброчесності; роботі
з іноземцями та адміністративному провадженню; управління кордонами і
протидії незаконній міграції; інтегрування гендерної тематики у навчальні
програми закладів вищої освіти; питанням міжнародного гуманітарного права
та міжнародним стандартам правоохоронної діяльності, кінологічного
забезпечення тощо.
Академія у звітному періоді продовжувала співпрацю з Європейською
агенцією FRONTEX, проводились спільні заходи із залученням експертів з
академії. З 20 по 21 квітня 2021 року було проведено міжнародний захід в
онлайн-режимі щодо питань оновлення Базової спільної програми підготовки
прикордонників та підрозділів берегової охорони ССС (було презентовано
оновлення процесу ССС Basic, представлено звіт Уніфікованої програми
підготовки прикордонників – Програми сумісності за 2019-2020 роки та
введений запитальник аналізу потреб як перша фаза базового оновлення ССС).
Персонал Національної академії у звітному періоді долучався до
проведення 13 заходів за сприяння ОБСЄ.
З 14 грудня 2020 року до 15 січня 2021 року та 24 червня 2021 року
заступник начальника факультету правоохоронної діяльності полковник
Станіслав ФІЛІППОВ брав участь у якості експерта в онлайн-навчанні
четвертого набору аспірантури Прикордонного коледжу ОБСЄ для керівного
складу в м. Душанбе з питань прикордонної безпеки та управління для
керівників старшої ланки. З 14 по 20 листопада 2021 року заходи відбулися в
м. Душанбе (Республіка Таджикистан).
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За сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні тричі, з 23 по 25
лютого, з 9 по 11 та із 23 по 25 квітня 2021 року персонал ЗОВ долучався до
проведення онлайн-тренінгів у рамках проекту МТД «Підтримка
Держприкордонслужби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом
зброї, боєприпасів та вибухових речовин».
У рамках реалізації того ж проєкту персонал Національної академії брав
участь з 21 по 27 листопада 2021 року у навчальному візиті до Кінологічного
центру Цивільної гвардії Королівства Іспанії.
23 березня 2021 року з персоналом академії проведено онлайн-семінар за
темою «Впровадження гендерних питань у департаментах кадрового
менеджменту прикордонних та безпекових відомств в регіоні ОБСЄ».
За сприяння Женевського Центру управління сектором безпеки (DCAF) і
Коледжу підготовки персоналу з управління кордонами ОБСЄ (BMSC)
м. Душанбе (Республіка Таджикістан) з 18 по 19 лютого 2021 року з
персоналом академії було проведено онлайн - вебінар «Застосування принципів
навчання дорослих у підходах до онлайн або у змішаному навчанню:
можливості і проблеми»» та з 01 та 02 грудня 2021 року онлайн семінар на тему
«Практика навчання дорослих та управління процесом навчання». Загалом до
проведення заходу залучалося 15 осіб.
Курсанти та науково-педагогічний склад факультету правоохоронної
діяльності (59 осіб) брали участь у навчальному стажуванні з питань щодо
роботи з іноземцями та адмінпровадження на базі Спеціалізованого
навчального центру Прикордонної варти, м. Любань, Республіка Польща (з
19 по 24 квітня, 16 по 22 травня, з 20 по 26 червня 2021 року та з 22 по 26
листопада 2021 року).
Національна академія продовжувала у звітному періоді нарощувати
зусилля щодо розширення співробітництва щодо подальшого впровадження
стандартів НАТО в організацію освітнього процесу, чотири рази долучалася до
спільних заходів з планування заходів об’єднаної підготовки підрозділів
Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України в рамках
об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG), яка
відбулася на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної
академії Сухопутних військ с. Старичі, Яворівський район, Львівська область.
Персонал закладу вищої освіти два рази брав участь у роботі конференцій
з планування українсько-американських командно-штабних навчань із
залученням військ «Репід Трайдент – 2021» та двічі у «Сі – Бриз – 2021».
З 1 лютого по 29 квітня 2021 року та з 06 вересня по 03 грудня 2021 року в
Національній академії проходили чергові етапи 3-х місячних курсів
інтенсивного вивчення англійської мови, які проводиться за сприяння
Посольства США в Україні (курс навчання пройшли 55 військовослужбовців
ДПСУ) .
Персонал Національної академії з 18 по 20 травня 2021 року брав участь
у Міжнародному тижні НАТО, який відбувся на базі Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського в онлайн-режимі (10
осіб).
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З 26 по 28 травня 2021 року підполковник юстиції Ірина КУШНІР взяла
участь у загальній професійній (сертифікованій) програмі підвищення
кваліфікації державних службовців «Тренінг для тренерів з питань
кібергігієни», який був проведено у рамках проекту «Посилення
спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та
кібербезпеки», за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці
з Українською школою урядування, у м. Вінниця.
У рамках проекту «Нове обличчя кордону» з 21 лютого по 5 березня 2021
року було проведено 1 потік менеджерського курсу, в якому персонал
прикордонного навчального закладу долучався до проведення занять із
керівним складом підрозділів охорони державного кордону на базі ОКПП
«Київ» (всього пройшли навчання 18 осіб офіцерського складу). З 1 по 11
червня 2021 року в Національній академії відбувся 2 потік менеджерського
курсу «Нове обличчя кордону» (9 осіб).
З 19 липня по 3 серпня 2021 року персонал Національної академії брав
участь у підготовці військовослужбовців за контрактом, які пройшли відбір у
рамках проекту «Нове обличчя кордону».
Персонал Національної академії з 7 по 11 вересня 2021 року брав участь у
відборі кандидатів для зарахування до кадрового резерву на посади начальників
органів державного кордону за участі представників Посольства США в
Україні та Міжнародної організації з міграції в Україні у рамках проекту «Нове
обличчя керівного складу».
Ректор Національної академії генерал-майор Олександр ЛУЦЬКИЙ з 29
березня по 2 квітня 2021 року перебував з робочим візитом у Республіці
Таджикистан у складі делегації Міністерства освіти і науки України та
керівників закладів вищої освіти на чолі з Міністром Сергієм ШКАРЛЕТОМ.
Чільне місце в розвитку академії займає і міжвузівське співробітництво. У
2021 році керівництво та науково-педагогічним склад Національної академії
здійснило 3 виїзди до закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони
м. Харкова, з ними підписано 3 договори про співпрацю (НАНГУ, НУ ПСУ
імені Івана Кожедуба, НУ ВСУ). Підписано договори про співробітництво з
Військовою академією (м. Одеса), Інститутом законодавства Верховної ради
України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України,
Хмельницьким Національним Університетом та Національним авіаційним
університетом.
Персонал Національної академії 26 травня 2021 року брав участь у виїзді
до Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка з метою
проходження випробування на підтвердження рівня володіння іноземними
мовами, отримання відповідного сертифікату та координації подальшої
співпраці з Дипломатичною академією (5 осіб).
Дванадцять разів персонал Національної академії долучався до навчання
на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного
матеріалу імені Джорджа Кузьмича Інституту ядерних досліджень НАН
України м. Київ.
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Керівництво та персонал Національної академії 17 лютого 2021 року
брало участь в ознайомчому візиті до Національної університету «Острозька
академія» м. Остріг, Рівенської області. Метою даного міжвузівського заходу
було ознайомлення з діяльністю, освітнім процесом, навчально-матеріальною
та технічною базою вишу. 21 травня 2021 року персонал академії (6 осіб) брав
участь у проведенні на базі Національного університету «Острозька академія» у
взаємодії із НА СБУ України, Науково-дослідним інститутом інформатики і
права НАН України круглого столу на тему «Наукове, практичне та навчально методичне забезпечення територіальної оборони України». 18 червня 2021 року
науково-педагогічний склад Національної академії брав участь у роботі V
Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Освіта і наука у сфері
національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку», яка відбудеться в
Національній університеті «Острозька академія» (24 особи).
Персонал Національної академії 22 червня 2021 року долучився до
запланованої зустрічі представників навчальних закладів прикордонних
відомств пункті пропуску «Чоп-Захонь» з метою розвитку співпраці між
освітніми закладами Державної прикордоннної служби України і Прикордонної
поліції Угорщини у сфері навчання, підготовки та перепідготовки персоналу.
З 11 по 17 липня 2021 року представники навчального закладу брали
участь у українсько-британських навчаннях «COSSACК MACE-2021», які
відбулися у міжвідомчому центрі підготовки військових частин і підрозділів
Збройних Сил України «Широкий лан».
У рамках співпраці з програмою з експортного контролю та безпеки
кордонів Посольства США в Україні (Програма EXBS) персонал Національної
академії з 16 по 20 серпня 2021 року долучався до участі в удосконаленому
курсі з протидії імпровізованим вибуховим пристроям на базі Головного центру
підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря МОМОТА.
29 серпня 2021 року представники Національної академії взяли участь у
13-му міжнародному симпозіумі на тему: «Професійна комунікація, етика і
мораль в сучасній поліцейській освіті – орієнтир ефективності, довіри та
громадської безпеки» в онлайн-режимі, у рамках співробітництва Школи
підготовки агентів прикордонної поліції імені Аврама Янку, м. Орадя
(Румунія).
У рамках реалізації проєкту МТД «Підтримка Державної прикордонної
служби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї,
боєприпасів і вибухових речовин» 29 вересня 2021 року відбувся візит
експертів-кінологів Цивільної гвардії Іспанії та ОБСЄ до Національної академії
представників Цивільної гвардії Іспанії та ОБСЄ, з метою ознайомлення з
інфраструктурою навчальних закладів та обговорення з професорськовикладацьким складом організаційних і практичних аспектів проведення
заходів з підготовки персоналу відомств у сфері протидії незаконному
переміщенню зброї,боєприпасів та вибухових речовин.
7 жовтня 2021 року відбувся візит делегації від Об’єднаної оперативнотактичної групи – Україна (JTF-U) до Національної академії з метою
проведення зустрічей з керівництвом Державної прикордонної служби України,
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спостереження за проведенням навчань особовим складом JTF-U та
забезпечення добробуту о/с JTF-U.
З 19 по 21 жовтня 2021 року на базі Національної академії відбулась
зустріч представників Держприкордон служби і Служби охорони державного
кордону при МВС Литовської республіки з метою обміну досвідом з питань
організації освітнього процесу і підвищення кваліфікації у відомчих навчальних
закладах.
За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні відбулася участь
персоналу Національної академії з 27 вересня по 01 жовтня та з 18 по 22 жовтня
2021 року у проекті МТД «Розбудова тренінгових спроможностей МВС
України з психологічного супроводу в екстремальних ситуаціях».
Персонал Національної академії з 12 по 13 жовтня 2021 року взяв участь
у міжнародному заході для налагодження робочих контактів, присвячений
створенню Мережі радників/радниць з гендерних питань в Україні.
18 жовтня 2021 року представники Національної академії взяли участь в
онлайн семінарі для членів Платформи гендерної рівності ОБСЕ у сфері
безпеки та управління кордонами.
28 жовтня 2021 року науково-педагогічний склад Національної академії
взяв участь у курсі дистанційного навчання з протидії цільової кампанії
дезінформації у рамках співробітництва з Агентством зменшення загрози
Посольства США в Україні.
04 листопада 2021 року відбувся візит до Національної академії
директорки Центру інформації і документації НАТО в Україні Вінети КЛЯЙНЕ
для презентації фотовиставки на тему: «НАТО-Україна: спільні цінності,
спільний шлях» у Національній академії.
Персоналу Національної академії з 17 по 19 листопада 2021 року брав
участь у міжнародному кінологічному семінарі в рамках проекту, який
реалізується Центром спеціалізованих навчань Прикордонної служби в м.
Любань.
Курсанти та викладачі академії 24 листопада 2021 року залучалися до
семінару з виховання доброчесності для навчальних закладів МВС України в
рамках Програми НАТО з виховання доброчесності персоналу Національної
академії.
З 05 по 11 грудня 2021 року науково-педагогічний склад Національної
академії брав участь у міжнародному тренінгу з протидії розповсюдженню
радіоактивних речовин та ядерних матеріалів у регіоні Чорного моря у
м. Тбілісі, Грузія.
Відбувся візит персоналу Національної академії з 08 по 12 грудня 2021
року для участі у чемпіонаті світу з універсального бою серед чоловіків та
жінок в м. Анталія, Турецька Республіка.
Упродовж звітного періоду в академії проходила реалізація п’ятьох
проєктів міжнародної технічної допомоги.
Головними пріоритетами у реалізації заходів міжнародного та
міжвузівського співробітництва у подальшому 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;
розширення участі академії в міжнародних проектах та програмах;
забезпечення активної роботи міжвузівського співробітництва з
навчальними закладами України;
участь у спільних проєктах у системі навчальних закладів МВС та
Міністерства оборони України.

