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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Чернєй Володимир Васильович, 
ректор Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор 
 

Шановні колеги й гості!  
У цей весняний день дозвольте мені від імені ректорату і від 

себе особисто щиро привітати в стінах Національної академії 
внутрішніх справ учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із 
права».  

Слід зазначити, що тематика конференції є науковою 
відповіддю на зміни, які відбуваються в українському суспільстві. 
Сьогодні ми працюємо у досить складних умовах. Дійсно, в умовах 
євроінтеграції та збільшення потреби українського суспільства у 
висококваліфікованих і конкурентоздатних спеціалістах проблема 
системної організації професійної іншомовної підготовки працівників 
органів внутрішніх справ та фахівців із права, безумовно, є 
актуальною.  

Знання іноземних мов – це не лише можливість вдалого 
працевлаштування чи просто можливість вільного пересування 
Європою і світом, насамперед – це зміна світогляду. Сьогодні 
неможливо уявити вищу професійну освіту без якісної іншомовної 
підготовки. Виклики сучасного світу спонукають нас до перегляду й 
удосконалення пріоритетів та напрямів професійної підготовки 
майбутніх міліціонерів і фахівців правової сфери, до формування 
необхідних навичок, серед яких особливе місце посідає знання 
іноземної мови. 

Кафедра іноземних мов НАВС є загальноакадемічним 
структурним підрозділом, утвореним у 1958 році, однак у сучасному її 
вигляді вона функціонує з 16 квітня 1992 року. 

На кафедрі свого часу працював доцент М.Ф. Харенко – 
відомий учений-лінгвіст, доценти Романюк О.І.,  В.О.Кузнєцова, 
Л.В.Бєляєва, кваліфіковані викладачі В.П.Осипова, А.П.Поскрипко, 
А.Г.Сачкова, Р.М.Шевкопляс, Л.В. Кнодель, Л.О. Голік, О.Ю.Обухова. 
Наразі на кафедрі викладають 12 кандидатів наук; решта науково-
педагогічних працівників працює над написанням кандидатських 
дисертацій.  
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Науково-педагогічні працівники кафедри кожного року 
проходять підвищення кваліфікації та закордонні стажування. На 
прохання керівництва академії науково-педагогічні працівники 
кафедри здійснюють усні та письмові переклади. 

Нині кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких 
навчальних дисциплін як «Іноземна мова» та «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» англійською, німецькою та французькою 
мовами. Кафедра бере участь в підготовці спеціалістів і магістрів 
правознавства та перепідготовці і підвищенні кваліфікації керівних 
кадрів усіх ланок, науково-педагогічних працівників для МВС України 
та інших правоохоронних відомств як нашої держави, так і зарубіжних 
країн. 

Кафедра іноземних мов продовжує наукові традиції та з року в 
рік проводить заходи наукового характеру,не винятком є і 
сьогоднішній. 

Я радий бачити в цій аудиторії знаних фахівців із іноземної 
філології та методики викладання – науковців, викладачів – не тільки з 
нашої академії, а й з інших провідних вишів України, що 
спеціалізуються на правоохоронній та юридичній діяльності. Оскільки 
наша академія стала флагманом із іншомовної підготовки практичних 
працівників міліції до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, то в 
нас уже накопичився певний досвід із цього питання. Провідні фахівці 
кафедри іноземних мов із радістю поділяться з вами своїми 
напрацюваннями та спостереженнями. У свою чергу наші спеціалісти 
будуть вам вдячні за слушні пропозиції та поради для подальшої 
роботи. Тому запрошуємо вас також до обговорення методичних 
проблем, пов’язаних із цією цільовою аудиторією.  

Дякую за увагу й бажаю всім творчих успіхів і наснаги.  


