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Про стан міжнародного співробітництва
академії та перспективні напрями
подальшого його розвитку

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу міжнародних
зв’язків доцента Акімова М.О. про стан міжнародного співробітництва академії та
перспективні напрями подальшого його розвитку, Вчена рада відзначає, що
НАВС є учасником 28 протоколів (договорів, угод) про співробітництво в освітній
та науковій сфері із профільними іноземними вищими навчальними закладами.
Найбільш плідною є співпраця із Академією та Могильовським інститутом МВС
Білорусі, Вищою школою поліції ФРН (м. Мюнстер), Вищою школою поліції в
м. Щитно (Польща), Академією поліції «Штефан чел Маре» МВС Молдови.
У процесі реформування МВС академія активно взаємодіє із Консультативною
Місією ЄС в Україні, посольствами США, Франції, Великобританії, ФРН, Італії та
низки інших держав. З об’єктивних причин фактично зупинена (без розривання
укладених договорів) співпраця із партнерами у Азербайджані, Іспанії, Киргизії,
Російській Федерації.
Відновлено співробітництво із Фондом Ганса Зайделя, активізовано
взаємодію із Юридичним інститутом Міністерства юстиції Вірменії, Академією
поліції Грузії та Фондом Фрідріха Еберта, тривають перемовини щодо укладання
протоколу про співробітництво із Університетським поліцейським коледжем
Фінляндії.
Протягом 2016 року поведено близько 70 навчальних та наукових заходів із
запрошенням міжнародних представників, академію 32 рази відвідали іноземні
делегації, 37 учасників освітнього процесу відряджалися за кордон для участі в
навчальних курсах, наукових конференціях та семінарах, здійснення ознайомчих
візитів й вивчення іноземного досвіду роботи, участі у спортивних змаганнях.
Ужито заходів щодо покращання рівня володіння особовим складом
іноземними мовами, участі в проведенні проголошеного Президентом України
2016 року Роком англійської мови в Україні. 262 учасники освітнього процесу
навчаються на он-лайн курсах англійської мови, 6 - відвідують курси французької
та німецької мови. Для здобувачів вищої освіти кафедрою іноземних мов
проведений цикл факультативних занять з англійської мови, за сприяння
культурного центру «Сяйво» організовано курси турецької мови.
У складі миротворчих місій ООН перебувають 36 працівників Національної
поліції та 12 військовослужбовців Національної гвардії України, які пройшли
підготовку в міжнародному миротворчому центрі академії. Протягом 2016 року
проведено 7 навчально-організаційних зборів, за підсумками яких до участі у
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у Конго, Кот-д’Івуарі та
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Південному Судані рекомендовано 20 осіб, та 12 тренінгів «Гарантії безпеки:
практичні підходи у польових умовах».
Поряд з цим, потребують, з огляду на проголошений євроінтеграційний курс
України, визначення основного напряму здійснення міжнародної співпраці
академії, корегування її взаємодії з іноземними та міжнародними партнерами з
урахуванням Концепції реформування освіти в МВС України, підвищення
вимогливості до впровадження матеріалів, інформації та передового досвіду,
отриманих під час службових відряджень за кордон, в освітньо-виховний процес
та науково-дослідну діяльність, вдосконалення рівня володіння іноземними
мовами науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої
освіти, розширення напрямів діяльності міжнародного миротворчого центру та
проведення його сертифікації, поглиблення мовної підготовки особового складу,
який буде залучатися до підтримання публічного порядку та безпеки під час
проведення у м. Києві Євробачення - 2017,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Уважати, з огляду на проголошений євроінтеграційний курс України,
основним напрямом здійснення міжнародної співпраці НАВС її орієнтацію на
держави-члени Європейського Союзу, вивчення досвіду трансформації їх
правоохоронної системи.
2. Відділу міжнародних зв’язків (Акімов М.О.):
2.1. Протягом 2017 року:
2.1.1. Спрямувати роботу на профільні навчальні заклади країн Східної,
Південно-Східної Європи, Скандинавії, Балтії із започаткування нових та
розвитку існуючих міжнародних зв’язків, вивчення найбільш перспективних
закордонних напрацювань у сфері підготовки кадрів поліції усіх рівнів.
2.1.2. Організувати співпрацю із Фондом Ганса Зайделя у виконанні
спільного (із цим Фондом та Державним МВС Баварії) плану дій зі створення
інтегрованої ступеневої програми підготовки фахівців поліції.
2.1.3. Забезпечити взаємодію із:
- Консультативною Місією ЄС в Україні - у проведенні тренінгів та
навчальних курсів (у першу чергу із питань лідерства) для працівників різних
груп кадрів поліції;
- Європейською Комісією - у проведенні навчальних семінарів (із
використанням інструменту міжнародної технічної допомоги ТАІЕХ).
2.2. До 20 лютого п.р. опрацювати та внести на розгляд керівництва НАВС
пропозиції щодо коригування взаємодії з іноземними та міжнародними
партнерами з урахуванням Концепції реформування освіти в МВС України,
реалізація якої вимагає вивчення позитивного досвіду іноземних профільних
вищих навчальних закладів, у яких організовано ступеневу підготовку кадрів
(держави Скандинавії, Балтії, ФРН - на прикладі Баварії).
2.3. При проведенні інструктажів із працівниками академії перед відбуттям
у службові відрядження за кордон (незалежно від мети) орієнтувати їх на
збирання матеріалів та інформації з питань організації освітнього процесу,
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проведення занять з професійно-орієнтованих дисциплін, застосування новітніх
технологій (методик) навчання, вивчення передового досвіду роботи, а також на
позиціонування Н А ВС як провідного вищого навчального закладу М ВС у країни.
2 А При надходженні запрошень до участі в наукових заходах
міжнародного характеру в режимі он-лайн інформувати зацікавлені структурні
підрозділи та спільно з відділом комп’ютерного та програмного забезпечення
(Буренко О.В.) надавати необхідне сприяння щодо участі в них.
2.5. Спільно з відділами організації та координації освітнього процесу
(Корж-Ікаєва Т.Г.), організації науково-дослідної роботи (Братель С.Г.),
кафедрами та науковими лабораторіями здійснювати моніторинг запровадження
отриманих під час службових відряджень за кордон матеріалів, інформації та
передового досвіду в освітній процес та наукову діяльність.
3. Керівникам інститутів, факультетів, кафедр, наукових лабораторій,
відділам організації та координації навчального процесу (Корж-Ікаєва Т.Г.),
організації науково-дослідної роботи (Братель С.Г.), докторантурі та аспірантурі
(Мозоль С.А.):
3.1. Ужити заходів щодо подальшого зміцнення авторитету академії в
міжнародному освітянському просторі, розширення співпраці з іноземними
партнерами, у тому числі шляхом проведення спільних наукових та освітніх
заходів.
3.2. Підвищити вимогливість до впровадження матеріалів, інформації та
передового досвіду, отриманих під час службових відряджень за кордон, в
освітньо-виховний процес та науково-дослідну діяльність. Розглядати це як один
із якісних показників роботи наукових та науково-педагогічних працівників та
враховувати при проведенні атестування, висуненні на посаду з більшим обсягом
роботи. За відсутності впровадження не рекомендувати в подальшому
відповідних працівників до направлення у службові відрядження за кордон.
3.3. Зобов’язати осіб, які відряджаються за кордон, не пізніше 5 днів після
повернення з відрядження висвітлювати його перебіг та результати на офіційному
веб-порталі НАВС, а також шляхом публікацій у фахових наукових виданнях та
засобах масової інформації.
3.4. Орієнтувати особовий склад на постійне вдосконалення рівня володіння
іноземними мовами. Рекомендувати до направлення у службові відрядження за
кордон у першу чергу тих працівників, знання якими іноземної мови дозволяє
якісно виконувати поставлені завдання.
4. Спеціальному миротворчому центру (Шеваріхін А.О.) до 1 липня
2017 року забезпечити підготовку матеріалів до проведення у встановленому
порядку сертифікації підрозділу Департаментом миротворчих операцій
Секретаріату ООН щодо відповідності спеціалізованих навчальних курсів з
підготовки поліцейських до участі у міжнародних миротворчих операціях.
5. Кафедрі іноземних мов (Галдецька І.Г.) опрацювати та внести на розгляд
керівництва НАВС пропозиції щодо поглиблення мовної підготовки особового
складу академії, який буде залучатися до підтримання публічного порядку та
безпеки під час проведення у м. Києві Євробачення-2017.
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6.
Контроль за виконанням рішення покласти на проректора акаде
професора Чернявського С.С.

Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор
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В.В. Чернєй

В.В. Василевич

