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Шановні колеги й гості! 
Від імені ректорату і Вченої ради Національної академії 

внутрішніх справ вітаю всіх гостей та учасників наукового зібрання на 
УІІІ Міжвузівській науково-практичної інтернет-конференції 
«Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів 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. Нині відбувається процес 
приведення національного законодавства відповідно до визнаних 
європейських стандартів сприяє його гармонізації з нормами 
міжнародного права, уніфікації та реалізації на внутрішньодержавному 

рівні. Дійсно, в умовах євроінтеграції та збільшення потреби 
українського суспільства у висококваліфікованих і конкурентоздатних 
спеціалістах проблема системної організації професійної іншомовної 
підготовки працівників правоохоронних органів та фахівців із права, 
безумовно, є актуальною. 

Зазначене потребує також суттєвого вдосконалення системи 

підготовки та підвищення кваліфікації правоохоронців, які уповноважені 
співпрацювати з іноземцями. До виконання відповідних заходів 
долучено й безпосередньо Національну академію внутрішніх справ як 
найбільший відомчий виш зі специфічними умовами навчання. 

На базі НАВС на оновлених засадах, з урахуванням європейських 
стандартів і міжнародної практики, кваліфіковано забезпечується 

підготовка персоналу різних фахових груп. Спільно з міжнародними 
експертами запроваджені цільові програми підвищення кваліфікації 
щодо іноземної складової не тільки персоналу поліції, а й 
правоохоронців, державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування всіх регіонів України. 

За скоригованими планами академією організаційно 

удосконалено всі напрями діяльності, у тому числі оптимізовано 
структуру і штат, проведено профілізацію іноземної кафедри (створено 
нові механізми адміністрування, інформаційних технологій та 
методичного забезпечення). За підтримки керівництва МВС та 
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Національної поліції України розпочато добір правоохоронців до груп 
підготовки спеціалістів з мовної підготовки, які використовуватимуть 

свої зняння під час міжнародного співробітництва. 
Викладання блоків прикладних дисциплін з набуттям і 

закріпленням курсантами і слухачами професійних навичок (зокрема 
іншомовних спеціальних навчань і вчень) забезпечується досвідченими 
атестованими фахівцями спеціальних кафедр за безпосередньої участі 
практичних іноземних працівників. 

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 поліцейських 

і фахівців правової сфери, до формування необхідних навичок, серед 
яких особливе місце посідає знання іноземної мови. 

Отже, сподіваємося, що спільними зусиллями зарубіжних 
партнерів, депутатського корпусу, урядовців, керівників зацікавлених 
відомств ми спроможні забезпечити системну роботу щодо реалізації 
державної іншомовної політики в освітянській і науковій сферах. Готові 

до обговорення можливих варіантів коригування і розширення формату 
такої співпраці. 

Бажаємо всім учасникам заходу плідної роботи, активного обміну 
думками, досвідом та здобутками. 

Дякую за увагу й бажаю всім творчих успіхів і наснаги. 
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