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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

6 липня 2021 року в рамках робочого візиту до м. Дніпро делегація експертів 
НАТО на чолі з офіцером канадської Об’єднаної оперативної групи «Україна» (Операція 

«ЮНІФАЄР») капітаном Метью Дж. Стоунером відвідала Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

Робочу зустріч провели проректор ДДУВС Лариса Наливайко та помічник 

ректора з гендерних питань Ірина Грицай. Обговорили питання включення ДДУВС до 

процесу формування єдиної багаторівневої системи професійної освіти у секторі безпеки 

і оборони за стандартами НАТО, впровадження стандартів Альянсу в освітню і наукову 

діяльність, співпрацю з Представництвом НАТО в Україні. 

Лариса Наливайко 

представила експертам НАТО 

основні переваги та досвід 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ у 

формуванні правоохоронців за 

кращими стандартами та 

напрацюваннями НАТО. 

Делегації представили полігони 

ДДУВС, що використовуються з 

цією метою. Зокрема, гості 

побували у залі судових 

засідань, навчальному полігоні 

«Кризова кімната дружня до 

дитини», інтерактивній класній 
кімнаті з протидії домашньому насильству. 

Окрему увагу звернули на психотренінговий комплекс ДДУВС, де психологи 

надають допомогу ветеранам ООС та особам, які постраждали внаслідок конфлікту. 

Обговорили перспективи підвищення кваліфікації психологів університету щодо роботи 

з військовослужбовцями на основі тренінгових проєктів НАТО. 

Міжнародні заходи, 

присвячені інтеграції до НАТО, 

неодноразово проводились за 

ініціативи ректора ДДУВС 

Андрія Фоменка. У ході зустрічі 

було обговорено подальше 
проведення наукових досліджень 

з проблем інтеграції України до 

НАТО, зокрема, і питань 

забезпечення гендерної рівності в 

секторі безпеки і оборони, 

визначено потенціал наукових 

лабораторій ДДУВС, зокрема 

Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. 

Інтеграція України до НАТО є пріоритетом для нашої держави, тому ДДУВС 

включений до реалізації відповідної політики. На цьому акцентували увагу 

представники ДДУВС у ході зустрічі. 
За результатами зустрічі були обговорені подальші ключові перспективи співпраці. 

Також радник з гендерних питань оперативно-тактичної групи «Україна» (Операція 

«ЮНІФАЄР»), капітан Метью Дж. Стоунер зазначив, що планує розробити для України 

стандартизовану освітню програму для воєнних кадетів, щоб зрозуміти гендерні 

стереотипи та упередженості. В рамках запланованої роботи представник НАТО 

запропонував співпрацю Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ 

у вересні 2021 року щодо участі в спільному вокркшопі, який об’єднає представників 

закладів вищої освіти з усієї України з метою планування освітньої програми. 
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7 липня у рамках робочого візиту Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Казахстан 

в Україні Дархан Калєтаєв. У складі делегації були присутні радник-посланник 

Посольства Республіки Казахстан в Україні Токтар Ісембаєв, радник Посольства 

Республіки Казахстан в Україні Кайсар Карбозін, почесний консул Республіки 

Казахстан у Дніпропетровській області Інна Медяник, почесний консул Республіки 

Казахстан в м. Харків Емін Наджафлі, а також народні депутати України Юлія 

Гришина, В’ячеслав Медяник та Сергій Нагорняк. У заході також узяв участь 

дистанційно начальник Карагандинської академії МВС Республіки Казахстан 

ім. Б. Бейсенова, генерал-майор поліції Акинкалі Дарменов. 

 

Робочу зустріч провели ректор ДДУВС Андрій Фоменко та проректор Лариса 

Наливайко, які ознайомили присутніх із освітньою та науковою діяльністю університету, 

розповіли про розвиток партнерських відносин у рамках існуючих меморандумів з 

Академією правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан 

та Казахським гуманітарно-юридичним університетом імені М.С. Нарікбаєва. 
Надзвичайний і Повноважний 

посол Республіки Казахстан в Україні 

Д. Калєтаєв підтримав ініціативу 

ректора А. Фоменка щодо створення у 

ДДУВС Центру права Республіки 

Казахстан і подальшого розвитку 

українсько-казахстанського діалогу з 

метою активізації взаємодії з широкого 

спектру питань, що становлять 

взаємний інтерес, у тому числі спільних 

наукових дослідницьких проєктів, а 
також запропонував допомогу у 

встановленні контактів. 

Як зазначила в своєму виступі 

Л. Наливайко, результатом постійного 

тісного співробітництва вчених університету з ученими Академії правоохоронних органів 

при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан є спільна підготовка наукових 

публікацій, науково-дослідницьких статей, тез доповідей, монографій у рамках спільних 

тем наукових досліджень, а також організація наукових стажувань для аспірантів та 

докторантів під керівництвом провідних фахівців обох навчальних закладів. 

Під час зустрічі було обговорено низку ключових питань, зокрема, 

налагодження співпраці між Дніпропетровським державним університетом 
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внутрішніх справ та навчальними закладами Республіки Казахстан, а також обмін 

досвідом у підготовці фахівців з правоохоронної діяльності.  

Начальник Карагандинської академії Міністерства внутрішніх справ 

Республіки Казахстан імені Барімбека Бейсенова генерал-майор поліції А. Дарменов 

у онлайн форматі презентував свій навчальний заклад та його роль у підготовці 

фахівців для правоохоронних органів Республіки Казахстан. Він наголосив на 

взаємній налаштованості на встановлення партнерських відносин та їхній подальший 

розвиток задля обміну сучасними методами та методиками викладання у підготовці 

поліцейських та налагодження науково-дослідницької співпраці. 
 

12-16 липня 2016 року Дніпропетровській державний університет внутрішніх 

справ вже вдруге приймав команду учасників тренінгу, тренерів та представників 

ОБСЄ у своїх стінах у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Розбудова тренінгових спроможностей Міністерства внутрішніх справ України з 

психологічного супроводу в екстремальних ситуаціях», який реалізується за 

підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. 

 

Мета проєкту – вдосконалення психологічного забезпечення в діяльності 

психологів всіх структур МВС. Важливість та актуальність курсу психологічного 

супроводу в надзвичайних ситуаціях підкреслюється участю в тренінгу представників 

Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, медичних закладів та закладів вищої освіти. 

 

Захід відкрив ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ полковник поліції Андрій Фоменко. «Проєкт міжнародної технічної допомоги 

«Розбудова тренінгових спроможностей Міністерства внутрішніх справ України з 
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психологічного супроводу в екстремальних ситуаціях», який реалізується за підтримки 

Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, має реальну дієву мету в напрямку 

вдосконалення психологічного забезпечення в діяльності психологів», – зазначив він. 

Зокрема, ректор вишу акцентував увагу на тому, що Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ проводить активну роботу в цьому напрямі. 

За його словами, значним досягненням у контексті модернізації навчального процесу 

вважаємо створення на базі університету сучасних тренінгових центрів, один із яких 

відкрито за підтримки ОБСЄ в Україні, запевнивши, що університет і надалі 

надаватиме необхідну фахову допомогу в межах започаткованого представництвом 

ОБСЄ і МВС України проєкту. 

Керівник проєкту «Безпека людини» Координатора проєктів ОБСЄ в Україні 
Лілія Грудко зазначила, що Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

вже впродовж багатьох років виступає партнером у їхній різноманітній діяльності, 

зокрема у сфері протидії домашньому насильству. У минулому році залучалися курсанти 

закладу до квесту з протидії торгівлі людьми. Дуже приємно, що молодь швидко вчиться 

та легко сприймає інтерактивні методи навчання. Спікерка познайомила присутніх із 

програмою «Безпека людини (Україна)», а також анонсувала проведення квестів та 

літніх шкіл у сфері протидії домашньому насильству та торгівлі людьми для 

студентської молоді закладів вищої освіти». 

Національний менеджер проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні 

Сергій Гриненко висловив зацікавленість у подальшій співпраці з ДДУВС у межах 

розпочатого проєкту. Знаковість тренінгу підкреслив головний спеціаліст відділу 
психологічного забезпечення Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх 

справ В’ячеслав Гриценко. 

Тренінг тривав упродовж 5 днів, він складався із конкретних практичних 

вправ та покликаний був удосконалити професійну компетентність фахівців зі сфери 

психологічного забезпечення. Офіційне завершення заходу із врученням 

сертифікатів учасникам відбулося 16 липня у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 
 

6 вересня 2021 року – начальник відділу докторантури та аспірантури 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дарія Лазарева взяла 

участь у конференції від Асоціації європейських поліцейських коледжів (AEPS) 

«Підготовка правоохоронців – найкращі світові освітні практики». 

Конференція була 

організована факультетом 

правоохоронної діяльності 

Університету публічної безпеки 

у м. Будапешт, Угорщина. 

Метою заходу стала 

презентація членами асоціації 
сучасних навчальних програм 

для правоохоронців. Серед 

учасників від України – 

народний депутат України 

Олександр Бакумов та 

проректор Національної 

академії внутрішніх справ 

Сергій Чернявський. 

Дарія Лазарева 

виступила із доповіддю та презентацією на тему «Професійна підготовка докторів 

філософії серед числа поліцейських за спеціальністю 081 «Право» у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ». 

Тематика наукових досліджень докторантів ДДУВС визнана на 

загальноукраїнському рівні. Серед пріоритетних напрямів досліджень – стан і 

перспективи діяльності органів та підрозділів системи МВС в умовах розбудови 

України, удосконалення системи МВС як сектору національної безпеки, реалізація 

гендерної політики, протидія злочинності, міжнародне співробітництво тощо. 
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9 вересня 2021 року під час робочого візиту до м. Дніпро Надзвичайний і 

Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас 
відвідав Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, де зустрівся з 

ректором полковником поліції Андрієм Фоменком. 

З огляду на те, що посол відвідав університет вперше, ректор розповів історію 

закладу, ознайомив з його структурою, напрямками діяльності. Більш детально він 

зупинився на розвитку партнерських відносин ДДУВС із Литовською Республікою, 

зазначивши, що університетом вже укладено угоди про співпрацю з Литовською 

школою поліції та Університетом Вітаутаса Великогов м. Каунас, висловивши 

сподівання, що нинішня зустріч розширить горизонти співробітництва. 

 

«Маємо намір продовжувати та поглиблювати українсько-литовську 

співпрацю та наші спільні напрацювання в освітній, науково-дослідній та культурній 

галузях, збільшувати потужності Центру литовського права, перспективи реалізації 

нових кроків щодо академічної мобільності викладачів і студентів», – наголосив 

ректор, зауваживши, що в університеті задля цього є всі необхідні умови: розвинуті 

науково-педагогічний потенціал й матеріально-технічна база, сучасні тренінгові 

центри, а головне – бажання переймати кращий європейський досвід. 

Нагадаємо, що Центр литовського права функціонує на базі ДДУВС з 2018 

року. Це платформа для підтримки та налагодження зв’язків із литовськими 

колегами, практиками та науковцями, а для студентів та курсантів університету – 

унікальна можливість удосконалити вивчення міжнародного законодавства, 
навчання та стажування у провідних вишах Литовської Республіки та інших країнах 

Європейського Союзу завдяки програмам студентських обмінів. 

Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні 

Вальдемарас Сарапінас наголосив, що Литва підтримує євроінтеграційні прагнення 

українських закладів освіти. Литва активно співпрацює з Україною у науково-

освітньому напрямку. У минулому навчальному році 785 студентів з України 

навчалися в університетах Литви. Для нас це дуже важливо, ми готові до співпраці 

та спільних кроків заради розвитку. Я особисто сприятиму розширенню 

перспектив щодо організації студентських та наукових обмінів між ДДУВС та 

литовськими вишами. 

Зі свого боку ректор ДДУВС подякував Посольству Литовської Республіки в 
Україні й особисто пану Послу за допомогу в організації та налагодженні роботи, а 

також за презентовані для бібліотеки Центру литовського права видання. 

 


