Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 4-6 червня 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ успішно відбувся Семінар дій та підвищення обізнаності «Домашнє насильство», ініційований Асоціацією Європейських Поліцейських Коледжів (АЕРС). Нові
концепції протидії побутовому насиллю опрацьовували поліцейські з Австрії, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Латвії, Фінляндії та Румунії.
У рамках заходу розглядалися загальні типи домашнього насильства, а також психологічні портрети
людей, які найчастіше страждають від дій побутових
агресорів.
Учасники семінару презентували досвід протидії домашньому насильству у різних
європейських країнах. Приміром, у Фінляндії така проблема проявляється не лише на
рівні поліції, а й суспільства
загалом. Щодо протидії поліцією були розроблені ефективні концепції. Так, наприклад, жертвам домашнього насильства забезпечують постійну
психологічну підтримку на етапі відкриття провадження і безпосередньо до закінчення
судового процесу. До того ж, агресору можуть навіть заборонити наближатися до власного
будинку. Як зазначають представники Фінляндії, для результативної протидії домашньому
насильству також важлива кооперація поліції з різними соціальними службами.
На семінарі визначався рівень та особливості впливу тривалого побутового насилля на дітей, жінок та людей з особливими потребами. Учасники семінару також формували власні концепції та напрями діяльності, перспективні у найближчий час.

За результатами заходу відбулося його урочисте закриття, учасникам вручили
сертифікати. Зі словами привітання до учасників семінару звернувся Генеральний Секретар АЕРС Пітер Ламплот. Він, подякувавши керівництву ДДУВС за організацію семінару на високому рівні, зазначив, що його проведення дозволило представникам різних країн здійснити обмін досвідом стосовно боротьби з домашнім насильством.
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 3-14 квітня 2019 року старший викладач кафедри кримінального права та
кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Олексій Крижановський здійснив службове відрядження до Республіки Польща для проходження стажування та організації співпраці із Вищою Школою Безпеки в м. Познань та Дніпропетровським державним університетом внутрішніх
справ.
Під час візиту здійснено ознайомлення з діяльністю Вищої Школи Безпеки, під
час якого особливу увагу приділено методичній, матеріально технічній базам у напрямку
«Національна безпека» спеціальності – «Громадська безпека», «Детективістика», «Спеціальність поліційна». Під час участі у заході з міжнародної кредитної мобільності «Еразмус+» ініційовано співпрацю у напрямках процедур академічних обмінів в науководидактичній галузі з класичними та профільними університетами Республіки Польща.
У рамках візиту до Республіки Польща О.М. Крижановський презентував Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перед
університетами Польщі для спільних проектів «Еразмус+» з
міжнародної мобільності. У
програмі семінару було ознайомлення із загальними правилами
участі у проектах мобільності
«ЕРАЗМУС+ISM», обговорення
питань академічного визначення
і документів, що регламентують
процес визначення, проведення лекцій та презентацій на такі ключові питання програми «ЕРАЗМУС+», як пошук партнерів, підготовка заяви для участі у міжнародній кредитній мобільності, розподіл завдань, графік роботи («крок за кроком» ˗ від рішення
до подання заявки), а також підготовки до мобільності, включаючи питання міжкультурного розвитку та безпеки, у тому числі систему «Buddy System», основною метою
якої є допомога студентам у сфері міжкультурного обміну. Крім того, відбулося пленарне обговорення проблем повного й автоматичного визнання результатів академічного обміну, щó працює добре, а щó потребує поліпшення у цьому сенсі та думка навчальних закладів щодо майбутнього без документів у процесі академічної
мобільності.
Для учасників заходу надано практичні
поради щодо організації
міжнародної кредитної
мобільності
студентів,
роз’яснення щодо детального визначення зобов’язань, що випливають з міжвідомчої угоди
з мобільності та методи
комунікації між партнерами на різних етапах
співпраці з виявленням
найпростіших і ефективніших. Окремими закладами вищої освіти підготовлено презентації роботи у програмі «ЕРАЗМУС+ISM». Для налагодження зв’язків
було організовано швидкі знайомства між університетами, учасниками міжнародного
семінару.
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 З 8 по 16 травня 2019 року доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,
доцент Олена Орлова відвідала Республіку Хорватія, м. Пореч, узявши участь у роботі
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Єдиний освітній простір: УкраїнаЄС», що організовано Навчально-науковим інститутом фінансів, банківської справи
Університету державної фіскальної служби України спільно з Університетом Пули
імені Юрая Добрили (Croatia), Uniwersytet Opolski (Poland), Варненськиим вільним університетом імені Чорноризця Храбра (Болгарія), Національним авіаційним університетом (Україна), Центром стратегічних інновацій та прогресивного розвитку (Україна).
Головною метою заходу була активізація співпраці між освітянською спільнотою
України та держав-членів Європейського Союзу.
О. О. Орлова виступила на пленарному засіданні конференції з доповіддю на тему «Біотехнології як фактор формування четвертого покоління людських прав». Декілька доповідей було присвячено порівнянню реалій правової системи України та країн ЄС.

Учасники конференції ознайомилися із організацією вищої освіти у країнах ЄС,
отримали безцінні знання і досвід від представників вищого рангу наукової еліти, системою професійної освіти Хорватії, особливостями наукової роботи професорськовикладацького складу в університетах Європи, зустрілися з науковцями Пульського університету імені Юрая Добріле (м. Пула, Хорватія).
У рамках конференції організовано захід, на якому розглянуто проектний підхід в
діяльності сучасного навчального закладу, що є ефективним для організації роботи університетів, а також тренінг «Командна робота в проектній діяльності: психологічний
аспект», під час якого учасникам надані теоретичні та практичні поради з побудови успішної наукової кар'єри.
Цікавим заходом став круглий стіл «Проблеми освітньої системи Європи: пропозиції до співпраці». Дискусія, що мала місце між учасниками, сприяла обміну досвідом,
встановленню контактів для майбутнього співробітництва між українськими та європейськими науковцями та освітянами та міжкультурної комунікації.
Крім того, під час конференції учасникам були прочитані дві лекції: академіка
Української академії економічних наук, проф. Кужелєва «Освітня система України: виклики сучасності» та лекція представників освіти Хорватії «Інноваційні підходи та методи в європейській освіті».
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 З 12 по 17 травня 2019 року доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності, кандидат юридичних наук Дмитро Санакоєв і старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ, кандидат юридичних наук Анастасія Філіпп відвідали Словаччину, взявши
участь у програмі двостороннього обміну CEPOL, який відбувався в Академії поліцейських сил Братіслави.
У межах Програми обміну було проведено робочу
зустріч із проректором Академії з питань інформатизації
та координації з поліцейською практикою, полковником
поліції, доктором філософії, С. Шишулаком, який ознайомив представників університету з напрямками та спеціальностями за якими здійснюється підготовка правоохоронців в Академії, провів ознайомчий огляд території,
ознайомив із організацією роботи окремих структурних
підрозділів. Під час зустрічі окреслено можливі напрямки
обміну науковою інформацією, зокрема щодо підготовки
фахових статей у виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних, у тому числі Scopus та Web of
Science.
Академія поліцейських сил Братіслави здійснює підготовку фахівців І бакалаврського та ІІ магістерського
рівнів вищої освіти у галузі знань за спеціальністю 8.3.1. –
Захист людей та майна, за напрямком – Забезпечення безпеки особи та майна (форма навчання: денна, заочна), термін навчання бакалаврів – 3
академічні роки (180 ECTS), магістрів – 2 академічні роки (120 ECTS). Також здійснюється підготовка фахівців І бакалаврського та ІІ магістерського рівнів вищої освіти у
галузі знань за спеціальністю 8.3.2. – Служби безпеки у державному управлінні, за напрямком – Служби безпеки публічного управління (форма навчання: денна, заочна), термін навчання бакалаврів – 3 академічні роки (180 ECTS), магістрів – 2 академічні роки
(120 ECTS).
Під час візиту за Програмою обміну проведено робочу
зустріч із завідувачем бібліотеки Академії – Я. Штубньова,
яка ознайомила представників ДДУВС з організацією роботи
бібліотеки Академії, що є спеціалізованим інформаційним
центром при МВС Словаччини та яка спеціалізується на захисті людей та майна, а також служби безпеки у державному
управлінні. Бібліотека надає бібліотечно-довідкові послуги
педагогічному, науковому, професійному та іншому викладацькому складу, співробітникам МВС Словаччини, іншим зацікавленим особам. Відповідно до Закону Словаччини «Про
бібліотеки Словацької Республіки» бібліотека є публічною
університетською.
Під час Програми обміну проведено зустріч в офісі
CEPOL із координатором по Словаччині С. Стракою, який
ознайомив делегатів університету із організацією роботи офісу, окреслив загальні умови та
можливості участі у програмах CEPOL співробітників поліції Словаччини та науковопедагогічних працівників Академії поліцейських сил Братислави.
У рамках навчального курсу здійснено ознайомлення із системою протидії торгівлі людьми правоохоронними органами Словаччини, а саме про роботу Інформаційного
центру з боротьби з торгівлею людьми та попередження злочинності, який є структурною одиницею МВС Словаччини, отримано та проаналізовано наявні статистичні показники у протидії торгівлі людьми за 2009-2015 роки. Представники ДДУВС ознайомились із Національною програмою Словаччини щодо протидії торгівлі людьми, що діяла
протягом 2015-2018 років, а також із Коротким викладом Стратегії попередження злочинної та іншої антигромадської діяльності у Словацькій Республіці на 2016-2020 роки.
Відвідано та проведено робочі зустрічі з представниками Експертно-криміналістичного інституту Поліцейського корпусу Словаччини, що був створений у 1991 році з
метою організації та забезпечення технічної та експертної діяльності для потреб поліції,
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органів, що здійснюють кримінальне судочинство, судів, а також забезпечення науковотехнічного розвитку у цій сфері. Інститут вивчає сліди і зразки з місця злочину або зразки, пов'язані зі злочином, які в основному видаються правоохоронними та судовими органами для розслідування. Проведено ознайомчі зустрічі з керівниками відділів криміналістичної ідентифікації осіб; аналізу даних та криміналістичної документації;
прикладної психофізіології. Окрему зустріч проведено зі співробітниками відділу дактилоскопічної ідентифікації осіб, які розповили про особливості роботи з дактилоскопічними обліками країн ЄС щодо ідентифікації особливо небезпечних злочинців, зокрема
терористів, екстремістів, торгівців людьми, наркоторговців та шахраїв.
Проведено робочу
зустріч з директором відділу психофізіологічних
досліджень
Експертнокриміналістичного інституту ПК Словаччини паном Я. Таданайемом,
який ознайомив із роботою відділу та зі специфікою роботи спеціалістівполіграфологів. Зокрема,
проведено демонстраційне заняття щодо організації і порядку використання поліграфа «Axciton»
(США) при проведенні
досліджень на замовлення
органів досудового розслідування Словаччини, а також вимоги до висновку спеціаліста-поліграфолога. Обговорювалися проблемні питання та можливості використання результатів поліграфічного
дослідження як доказів у кримінальних провадженнях.
Завершальною частиною Програми обміну стало відвідування та ознайомлення з
роботою з підготовки поліцейських на базі Середньої школи поліції у м. Пезінок.
Зустріч проведена із заступником директора школи, полковником Р. Хайко. За наданою
інформацією, школа забезпечує підготовку та навчання співробітників поліції відповідно
до потреб МВС і поліцейського корпусу в різних видах і формах навчання
(кваліфікаційне навчання, удосконалення після середньої школи, курси перепідготовки,
курси підвищення кваліфікації тощо). Проведено ознайомлення із матеріальнотехнічною базою Школи, зокрема, відвідано криміналістичний полігон, полігон для
відпрацювання практичних навичок водіння автомобіля, полігон для виконання практичних вправ зі стрілецької зброї, а також спортивні зали школи.
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 9-16 вересня 2019 року завідувач кафедри Любов Мірошніченко та доцент
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ольга Головіна здійснили поїздку до Республіки Болгарія, взявши участь у курсі підвищення кваліфікації з академічних досліджень та освіти «Стратегії вищої освіти для технологічних інновацій у глобальному контексті зміни
соціальних потреб», який проходив в м. Варна.
Міжнародні курси підвищення кваліфікації проводила професорка, завідувач кафедри сучасних освітніх методів Варненського університету менеджменту Димитрина
Каменова, автор численних публікацій з проблем вищої школи, андрагогіки, освітніх
методів та новацій. У ході стажування українські викладачі змогли переконатися у тому,
що методики, які вони застосовують, відповідають сучасним освітнім трендам, та ознайомилися з новими підходами, що спрямовані на поєднання науки та практики.
Учасниками було розглянуто глобальні проблеми та виклики, що набувають поширення у світовому освітньому процесі. Методи викладання, нові підходи у контексті
вимог сучасного освітнього простору обговорювали та аналізували під час групової роботи, робочих панелей та дискусій, що надало можливість опанувати інтерактивні методи на практиці та одразу використовувати отримані знання.
Актуальним напрямком у дидактиці вищої школи є система «м’яких» умінь, їх формування та застосування в освітньому контексті. Основою цього підходу є розвиток вміння
утримувати увагу, креативно і критично мислити, співчувати, а також працювати в команді.

Під час стажування відбувся круглий стіл «Вища освіта та майбутнє», у рамках
якого відбулися 4 панельні дискусії. Основними темами дискусій були аналіз ролі вченого та академічного викладача у розвитку професійної ідентичності спеціаліста, а також сучасного університету як місця глобального партнерства (методи взаємодії у вищому навчальному закладі); простору нових цінностей для міжкультурного спілкування;
джерело нової культури сучасного професіонала.
Мета участі науково-педагогічних працівників у подібних заходах – не лише підвищити власну кваліфікацію, а й переконатися, що напрями освітньої діяльності, методична робота в цілому та методи, що використовуються у навчальному процесі, є актуальними. Професійне спілкування та взаємодія, обмін досвідом мають величезне значення для
викладачів. Адже знайомство із сучасними освітніми методиками та інноваціями дозволить у подальшому використовувати їх в освітньому процесі навчального закладу.
За результатами успішного проходження стажування було отримано сертифікати
про участь курсі підвищення кваліфікації з академічних досліджень та освіти на базі
Варненського університету менеджменту.
Варненський університет менеджменту (м. Варна, Республіка Болгарія) пропонується розглядати як навчальний заклад для підвищення педагогічної кваліфікації працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, з метою ознайомлення із сучасними європейськими освітніми методиками та інноваціями.
Професійне спілкування та взаємодія, обмін педагогічним досвідом мають велике
значення для викладачів та здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент»;
дозволить перейняти здобутки болгарських колег з метою подальшого використання їх в
освітньому процесі університету.
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