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Заходи до Міжнародного дня прав жінок та миру
Напередодні свята, яке вже давно вважається днем прекрасної половини люд-

ства, в Національній академії внутрішніх справ відбувся святковий концерт.
Перш за все, незважаючи на урочистість події, всі присутні хвилиною мовчання

вшанували пам’ять загиблих правоохоронців, які захищали нашу Батьківщину.
Розпочав захід ректор академії Володимир Чернєй, який у своїй промові підкрес-

лив, що дуже радий працювати поруч з жінками, адже багато хто з них успішно
виконує та координує складну роботу відділів та кафедр нашого навчального закла-
ду. Також від імені ректорату, Вченої ради Володимир Васильович побажав непов-

торним колегам щастя,
успіхів, миру, добра та
любові.

Після вступного
слова був зачитаний
наказ про заохочення
особового складу, під час
якого ректор вручав
подяки, медалі та чергові
спеціальні звання пред-
ставницям прекрасної
статі.

Крім того, приємним
сюрпризом було наго-
родження дипломами та

грамотами від проректорів академії у різних номінаціях як, наприклад «За вклад у
національно-патріотичне відродження», «Жінка – сіяч розумного, доброго, вічного»,
«Жінка – хранитель історії», «Серце дітям» і, навіть, у таких несподіваних – «З миру
по нитці», «За вірність жіночій дружбі» тощо.

Отримавши відзнаки, присутні мали змогу насолодитися чудовим концертом,
який підготували для них артисти духового оркестру та учасники народного ансам-
блю пісні і танцю НАВС.

У свою чергу, ми також вітаємо всіх жінок з чудовим весняним святом 8 Березня!
Нехай над вами буде завжди мирне небо, а поруч – надійне плече!

Леонід Кальченко

У цьому році у НАВС відбувся 16-й випуск
юристів та психологів із числа цивільної молоді на
умовах договору з фізичними та юридичними осо-
бами.

Днями в академії завершили свою роботу 13
екзаменаційних комісій, які приймали іспити у здо-
бувачів вищої освіти за спеціальністю
«Правознавство» та «Психологія» навчально-науко-
вого інституту заочного навчання. Зокрема, 5-го
березня 2015 року, прийнято рішення видати 189
дипломів спеціаліста за спеціальністю
«Правознавство» здобувачам вищої освіти ННІЗН,з
них 32 - з відзнакою; 957 дипломів бакалавра за спе-
ціальністю «Правознавство» здобувачам вищої
освіти ННІЗН, 49 - з відзнакою та 20 дипломів спе-
ціаліста за спеціальністю «Психологія» здобувачам
вищої освіти ННІЗН, 6 - з відзнакою і 36 дипломів
бакалавра за спеціальністю «Психологія», 5 - з від-
знакою.

Таким чином, на 6-ти курсах у Києві та в 11
регіональних відділеннях навчались на умовах
договору з фізичними та юридичними особами і
здобули відповідні дипломи спеціаліста та бакалав-
ра 1202 випускника, з них 63 з відзнакою. Середній
бал за результатами державної атестації становить
3,87 бала, в тому числі: 3,87 у юристів та 4,28 у пси-
хологів.

Серед цьогорічних випускників чимало людей,
котрі уже досягли у житті певних вершин, особливо
серед тих, хто здобував другу вищу освіту.
Військові дії на Сході України не оминули і бага-
тьох наших студентів та слухачів, у тому числі і
нинішніх випускників. Державні екзамени склада-
ли 15 наших героїв – учасників АТО. Ми пишаємо-

ся ними, це: Віктор Варганов, Павло Ямцун,
Олександр Сташко, Юрій Тимкович, Назарій Зубач,
Антон Коршун, Олександр Недашківський, Дмитро
Тимків, Дмитро Батицький, Віталій Бурдинюк,
Олексій Вербоватий, Олександр Винник, Вадим
Дякевич, Олександр Кравченко, Вадим Кучинський.
Окрім того, у нас навчались кандидат економічних
наук, депутати обласних рад і керівники чи заступ-
ники органів виконавчої влади державних установ
та приватні підприємці, в їх числі народні посли
миру, чемпіонка Європи з кікбоксингу – Анастасія
Бореремська та чемпіон світу з боксу – Василь
Ломаченко. Це українці, яких знає весь світ, через
яких прихильники спорту більше і краще пізнають
Україну.

Дипломи юристів та психологів випускникам

вручили: проректор академії, кандидат юридичних
наук, полковник міліції Валерій Сокуренко; профе-
сор кафедри конституційного та міжнародного
права, доктор юридичних наук Анатолій Колодій;
начальник кафедри теорії держави та права, канди-
дат юридичних наук, підполковник міліції Андрій
Завальний, начальник кафедри адміністративної
діяльності, кандидат юридичних наук Сергій

Братель; декан юридичного-психологічного факуль-
тету, кандидат юридичних наук Сергій Зав’ялов;
начальник ННІЗН, кандидат юридичних наук Юрій
Опалинський.

У своєму вітальному слові проректор академії
Валерій Сокуренко від імені Вченої ради та від себе
особисто щиро і сердечно привітав випускників із
успішним завершенням навчання і отриманням
дипломів спеціаліста й бакалавра за спеціальностя-
ми правознавство та психологія. "Попереду у Вас
довга, можливо складна і терниста, життєва дорога.
У кожного вона своя. Сподіваюсь, що яскравою

провідною зіркою на професійному шляху для Вас
будуть знання та вміння отримані в нашому
навчальному закладі",- наголосив Валерій
Васильович.

Зі щирими словами подяки за прекрасні умови ,
створені керівництвом академії для отримання осві-
ти, та за високий професіоналізм науково-педаго-
гічних працівників виступили випускники: Сергій
Гулієв, Юрій Іванович, Катерина Гайдук, Валерія
Гладкова, Євген Грушелюк.

Від науково-педагогічного складу випускників
тепло привітали: Анатолій Колодій, Андрій
Завальний, Сергій Братель.

Учасники урочистих заходів поклали квіти до
пам’ятника мужності, вірності, героїзму працівни-
ків ОВС України.           Володимир Заяць

Н о в и й  з а г і н  ю р и с т і в  т а  п с и хо л о г і в  п і д г о т о в л е н о

Саме під такою назвою 15 лютого відбулася спільна акція представників литов-
ського та українського народу.

Організатором заходу виступила Всеукраїнська молодіжна громадська організа-
ція “Серце до серця” за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні.

Окрім організаторів, серед учасників події були присутні поважні гості і пред-
ставники українських державних інституцій: Міністерства освіти та науки,
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства молоді та спорту, Київської міської
державної адміністрації. Долучився до акції заступник міністра внутрішніх справ
України з питань європейської інтеграції Тігран Авакян, а також курсанти, студенти
та ліцеїсти Національної академії внутрішніх справ.

Учасники пройшли з 200-метровими стягами України та Литви від вулиці
Хрещатик до Європейської площі, де з прапорів утворили серце, що символізує

солідарність та дружність українського та литовського народів.
Такі акції за участю молоді є дуже важливими, адже виховують справжній

патріотизм, свідомість і демонструють прагнення жити у вільній та мирній Європі.

ВЗГ НАВС

Литва і Україна - серце єдине

Шевченківський березень
У Київському міському будинку вчителя відбувся ХІХ Фестиваль

мистецтв «Шевченківський березень».
Неперевершене свято проходило за участю фольклорних колек-

тивів вищих навчальних закладів міста Києва та колективів худож-
ньої самодіяльності Київського міського будинку вчителя «Ми –
українці!».

Національна академія внутрішніх справ на фестивалі була пред-
ставлена власним народним ансамблем пісні й танцю.

Солісти нашого колективу продемонстрували неабияку вокальну
майстерність, вразивши і зачарувавши присутніх голосами.

Серед почесних гостей урочистого заходу були відомий україн-
ський композитор, народний артист України, ректор Київського
інституту музики ім. Р.М. Глієра Олександр Злотник та ректор
Національної академії внутрішніх справ генерал-майор міліції
Володимир Чернєй.

Піснею «Козацька слава» хорова група ансамблю феєрично
завершила урочисте відкриття Фестивалю мистецтв.

Відділ соціально-гуманітарної роботи НАВС

Життя прожити – не
поле перейти! 

«Запорукою успіху слідчого є пра-
вило «трьох я» - уміння, везіння і
бажання!», – саме такими словами роз-
почав розповідь про своє життя канди-
дат юридичних наук, доцент, ветеран
слідства, викладач кафедри криміналь-
ного права Діденко Віталій Петрович.

«Відданість своїй справі, щире
бажання допомогти людині, чемне,
ввічливе ставлення до осіб, з якими
працюєш, – ось, що слугувало стиму-
лом для виконання нелегкої роботи
стражів закону в роки здобуття
Україною незалежності», – згадує
Кухаренко Володимир Дмитрович –
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри економіко-право-
вих дисциплін, Почесний член Союзу
юристів України і Почесний ветеран
міста-героя Києва, наш вчитель.

Саме такими настановами, спи-
раючись на неоціненний практичний
досвід, поділились ветерани слідчої
діяльності з курсантами та магістрами
навчально-наукового інституту підго-
товки фахівців для підрозділів слід-
ства та кримінальної міліції.

За рішенням Ради ветеранів НАВС
в академії створені групи ветеранів
служб для професійного виховання

майбутніх правоохоронців. 4 лютого
відбулася перша така зустріч. 

Діденко Віталій Петрович і
Кухаренко Володимир Дмитрович – це
люди епохи! А починали вони свою
діяльність звичайними слідчими про-
куратури, молодими, амбітними, пер-

спективними хлопцями. А вже зараз,
озираючись у минуле, можуть згадати,
скількох курсантів вони виховали,
дали ґрунтовні знання, пробудили вог-
нище патріотизму в їхніх душах.
Сьогодні ці люди розповіли нам про
найбільш резонансні випадки із влас-
ного життя, про нелегку долю слідчого
з робочим днем 17-24 години, про
суворе керівництво та тверду букву
закону.

Володимир Кухаренко наголосив:
«Де б ви не працювали, де б не опини-
лись, ви ніколи не допустите помилки,
якщо будете служити закону, а не окре-

мим людям! Вказівки бувають різні, а
честь офіцера – одна!»

Під час зустрічі ветерани презен-
тували та передали у фонд інституту
збірки поезії Анатолія Довбні, Федора
Семченка та Володимира Олефіренка
–  членів Ради ветеранів Національної
академії внутрішніх справ; Віталій
Діденко  подарував курсантам свої
книги – «Злочини – як покарання, а
покарання – як злочини» та «Історія
кримінального права України»;
Володимир Кухаренко  – «Говорять
діти воєнного лихоліття».

Курсантів так зацікавила розповідь
ветеранів, що вони вирішили поціка-
витись, як же потрібно проводити
дозвілля слідчому, щоб не стати об’єк-
том професійної деформації?
Відповідь Юрія Кобринського була
дуже простою: «Хороша книга. Театр.
Вивчення історії України і, обов’язко-
во, свого роду. А найголовніше – спіл-
кування з прекрасними людьми і
фахівцями своєї справи і використання
їх соціального та професійного досві-
ду!».

Такі заходи вкрай важливі для нас
у період, коли Україна бореться за
свою незалежність. Ви залишили час-
тинку себе у наших душах. 

Ірина Скакун

Грані творчої 
особистості

Традиційно напередодні робочого
дня на розводі у спокійне повітря ври-
ваються вихором перші позивні акорди
духового оркестру Прикарпатського
факультету НАВС, яким уже більше
тридцяти років беззмінно керує непе-
ресічна творча особистість, музикант-
професіонал підполковник міліції у
відставці Ярослав Геців. 

Ярослав Степанович змалку мріяв
стати музикантом, власне цьому при-
святив усе своє життя. Розпочав
музичну кар’єру в Івано-
Франківському музичному училищі
ім. Д. Січинського. Одразу після його
закінчення – навчання на музично-
педагогічному факультеті Івано-
Франківського державного педагогіч-
ного інституту ім. Василя Стефаника.
Згодом молодого і перспективного
музиканта запросили на посаду
начальника оркестру Івано-
Франківської школи міліції МВС
СРСР, який, до речі, було створено ще

в 1954 р. у тодішній Станіславській
школі міліції. Починається нелегка
служба в органах внутрішніх справ,
але саме тут повністю розкриваються
грані творчої особистості молодого
лейтенанта. Ярослав Геців за короткий
проміжок часу зумів підняти художню
самодіяльність навчального закладу на
якісно вищий рівень, бо завжди був

переконаний, що залучення особового
складу до музичного мистецтва має
надзвичайно велике значення для фор-
мування етичних та естетичних норм
майбутніх міліціонерів, розширення їх
світогляду тощо.

Сьогодні духовий оркестр

Прикарпатської факультету – неодно-
разовий учасник всеукраїнських і
зональних творчих конкурсів худож-
ньої самодіяльності, про що свідчать
численні дипломи і грамоти. А незмін-
ний диригент, хоча і у відставці нині,
продовжує творчо і сумлінно працюва-
ти на ниві виховання підростаючого
покоління.

Звичайно, що бувають і труднощі.
Це пов’язано передусім з великою
“плинністю кадрів”, оскільки кожного
року з оркестру вибувають і водночас
приходять нові музиканти. Часто трап-
ляється так, що треба починати з азів,
щоб сформувати колектив, у якому
кожен може почути та зрозуміти іншо-
го музиканта. Але це, здавалося б
непосильне завдання, з професійною
майстерністю і власним досвідом
успішно вирішує Ярослав Геців –
фахівець-професіонал, педагог, зна-
вець своєї справи і просто Людина з
великої літери.

Прикарпатський
факультет

Срібна медаль з Білорусі
З 24 до 28 лютого курсант другого курсу навчально-наукового

інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних під-
розділів Національної академії внутріш-
ніх справ рядовий міліції Вадим Рабчун
перебував у закордонному службовому
відрядженні в м. Могильов (Республіка
Білорусь), де в складі національної збір-
ної команди взяв участь у матчевій зус-
трічі юніорів України та Республіки
Білорусь з легкої атлетики.

У напруженій боротьбі українські
спортсмени поступилися своїм білору-
ським суперникам з різницею у 2 очки
(135 проти 137). Вадим Рабчун, вибо-

ровши друге місце у забігу на 1500 м (поступився лише своєму спів-
вітчизнику Андрію Аліксійчуку), здобув срібну медаль.

Участь у цих змаганнях стала одним з етапів підготовки до чем-
піонату МВС України серед галузевих вищих навчальних закладів,
до інших відомчих, міжвідомчих та загальнодержавних змагань, а
також сприяла підвищенню іміджу органів внутрішніх справ
України на міжнародній арені.               

ВЗГ НАВС

В актовій залі навчально-наукового інституту права та пси-
хології відбувся довгоочікуваний традиційний щорічний кон-
курс «Міс Інститут – 2015», присвячений Міжнародному дню
захисту прав жінок та миру.

Його метою була пропаганда сучасних еталонів у середо-
вищі студентства: активної, освіченої, духовно розвиненої і
різнобічної особистості, орієнтованої на успіх у професійній
кар’єрі та особистому житті, молоді, що вірить у свої сили, від-
дає перевагу здоровому способу життя і любить свою
Батьківщину.

Цього разу учасниць виявилося вдвічі менше, ніж у попе-
редні роки. Однак, журі конкурсу, яке очолив ректор
Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй,
було важче та складніше обрати найгарнішу та найталановиті-
шу серед таких чарівних нинішніх претенденток.

Після першого та другого конкурсів «Краса в погонах» в
парадній міліцейській формі і, відповідно, «Єдина Україна» у
національних костюмах, пройшов найбільш очікуваний та, як
завжди, несподіваний конкурс талантів. Дівчата виявили ори-
гінальність і талановитість. Вони співали, танцювали, читали
драматичні вірші, а одна з претенденток навіть презентувала
власний вишитий портрет. У фінальному конкурсі красуням
довелось поміркувати, відповідаючи на каверзні запитання.

Своїми концертними виступами порадували юні артисти

(Єва Водоп’янова, Максим Мельник, заслужений колектив
«Вербиченька») і зірки інституту: Світлана Потаповська,
Сергій Портов, Ярослава Гунька, Анастасія Ярмоленко,
Володимир Демиденко, Вікторія Середа.

Напругу та хвилювання учасницям допомагали зняти
доречними жартами та безпосередніми підказками незмінні
ведучі – Аліна Марковіна, Євгенія Саргіна та Вікторія

Бондаренко.
Як не складно було обирати найкращу серед найгарніших

красунь інституту, все ж таки Королевою стала одна – найдос-
тойніша. Врешті перемогу та титул «Міс Інститут – 2015»
отримала найчарівніша студентка інституту Катерина
Фєрьєва.

Титул «Першої Віце-міс – 2015» отримала першокурсниця
Анастасія Швець. «Другою Віце-міс – 2015» стала – Юлія
Пінчук.

Звісно, було чимало інших номінацій: титули «Міс
Артистичність» та «Міс Грація» дісталися Катерині Гордієнко
та Ользі Ткаченко, які полонили журі та глядачів; «Міс
Чарівність» виборола Катерина Стиценкова, а почесний титул
«Міс глядацьких симпатій» – Анастасія Михайлова.

Підбиваючи підсумки та вручаючи подарунки, ректор
Національної академії наголосив на тому, що всі дівчата –
надзвичайно талановиті, номери – яскраві та автентичні, які
пробуджували почуття патріотизму і проникали прямо в душу.

Всі учасниці конкурсу отримали чимало подарунків від
спонсорів конкурсу – заступника директора інституту Ірини
Тімуш та від міжнародного модельного агентства.
Організатори та запрошені гості отримали почесні грамоти.

Світлана Головатюк, Ганна Вербило

«Міс Інститут права та психології – 2015»
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Розслідування дорожньо-транспортної
пригоди – це складний та багатофункціональ-
ний процес, що вимагає ґрунтовного науково-
го аналізу, умінь застосовувати криміналіс-
тичну техніку, а відтак – і підвищення
рівня підготовки фахівців правоохо-
ронної сфери. Важливу роль у вирішенні цієї
актуальної проблеми відіграє Національна
академія внутрішніх справ.

Так, 26 лютого у навчально-науковому
інституті підготовки фахівців для експертно-
криміналістичних підрозділів відбувся круг-
лий стіл на тему «Криміналістичне забезпе-
чення розслідування дорожньо-транспортних
злочинів». У заході взяли участь такі відомі
фахівці своєї справи, як заступник начальника
відділу контролю за розслідуванням ДТП
Головного слідчого управління МВС України
Соїн Я.А., начальник та головні експерти від-
ділу автотехнічної експертизи ДНДЕКЦ МВС
України Капіца А.В., Проценко В.Д., Даневич
С.В., заступник начальника слідчого управ-
ління ГУМВС України в Київській області
Алексійчук О.М., головні інспектори
Департаменту ДАІ Горбовий С.С. та
Лосенко С.П., експерти-автотехніки НДЕКЦ
при ГУМВС України в Київській області
Шатун В.В. і Зінченко Г.С., слідчий за спеціа-
лізацією ДТП Переяслав-Хмельницького
міського відділу міліції Чичиркін А.О., науко-
во-педагогічні працівники академії та інші.
Склад виступаючих охопив всіх суб’єктів, які
приймають участь у розслідуванні ДТП, що
забезпечило комплексність розкриття темати-
ки круглого столу та формування повної уяви
про розкриття цих злочинів.

Серед аудиторії, окрім курсантів інститу-

ту, були їх колеги з навчально-наукового
інституту підготовки фахівців для підрозділів
слідства та кримінальної міліції та студенти
Київського національного університету ім.

Тараса Шевченка.
Розпочав роботу круглого столу проректор

Національної академії внутрішніх справ,

доктор юридичних наук, професор
Чернявський С.С. разом з начальником
навчально-наукового інституту підготовки
фахівців для експертно-криміналістичних під-
розділів кандидатом юридичних наук
Сизоненком А.С.

Актуальні питання досудового слідства у
кримінальних провадженнях про ДТП «підій-
мали» Соїн Я.А., Алексійчук О.М., Чичиркін
А.О. Виступи супроводжувалися наведенням
статистичних даних, представленням фото-

зображень місць подій, автотранспортних
засобів, потерпілих, схем ДТП тощо. Фахівець
з розслідування ДТП на Київщині
Алексійчук О.М. розповів про напрацювання

з удосконалення КПК України, а саме щодо
статусу водія при проведенні слідчого експе-
рименту.

Представник ДНДЕКЦ Даневич С.В. у
своєму виступі наголосив, що одним з важли-
вих напрямів діяльності Експертної служби є
дослідження обставин і механізму ДТП, тех-
нічного стану транспортних засобів, їх дета-
лей та транспортно-трасологічні експертизи.
У автотехнічних підрозділах в Україні працює
197 експертів, якими щорічно виконується
більше 17 тис. експертиз. Служба має на
озброєнні прилади “Faro”, що проводять
лазерне сканування обстановки на місці події

з наступним відтворенням зображення в 3D
графіці на комп’ютері.

Особливу зацікавленість в аудиторії
викликав виступ підполковника міліції

Горбового С.С. про допомогу працівників
ДАІ під час розслідування ДТП, після якого

розпочалася дискусія про необхідність вико-
ристання досвіду підрозділів ДАІ для підго-
товки працівників нової служби – Патрульної
поліції.

Начальник науково-дослідної лабораторії
з проблем експертно-криміналістичного
забезпечення діяльності ОВС Юсупов В.В.
подякував всім присутнім за участь у роботі
круглого столу та вручив фахівцям-практикам
науково-практичні посібники з розслідування
ДТП – доробки очолюваного підрозділу.

Під час заходу курсанти постійно ставили
запитання, активно брали участь в обговорен-
ні практичних проблем, навіть цікавилися, як
прийшовши працювати у підрозділи, зайняти-
ся спеціалізацією з ДТП.

По завершенню дискусій учасники круг-
лого столу висловили спільну думку, що одни-
ми з основних напрямів роботи щодо вдоско-
налення розслідування ДТП мають стати
створення відповідних умов для ефективної
співпраці усіх залучених спеціалістів цієї
сфери; виявлення та усунення негативних
соціальних процесів і явищ, що породжують
збільшення кількості ДТП; створення атмос-
фери суспільної нетерпимості до подібного
роду злочинів; розроблення ефективного діаг-
ностичного інструментарію щодо виявлення
психологічних причин, що сприяють вчинен-
ню злочинів, пов’язаних з ДТП.

Володимир Юсупов

Навчаємо якісному розслідуванню дорожньо-транспортних пригод

На третій день «перемир’я» у зоні
АТО загинув випускник Національної

академії внутрішніх справ
Роману Лабаню був лише 21 рік. Того трагічного

дня, 17 лютого, взводу оперативного призначення
Нацгвардії України молодого лейтенанта було доруче-
но забезпечувати вивід сил АТО з району Дебальцеве у
напрямку Артемівська.

У селищі Луганське під Артемівськом його взвод -
14 осіб - потрапив під обстріл ворожої артилерії і тан-
ків. Нацгвардійцям довелося укритись від нападу у
підвалі покинутого будинку. Після того, як вогонь
трохи вщух, хлопці вирішили вибиратись із засідки.

Роман виходив останнім, упевнившись в тому, що
його товариші по службі відійшли на безпечну від-
стань. Але раптово по будинку, де вони переховува-
лись, вдарив танк. Снаряд розірвався буквально в
декількох метрах від комвзвода. Романа контузило –
одним осколком йому відірвало стопу, другий осколок
потрапив в стегно. До того ж він опинився під завала-
ми стіни, що обвалилась.

Щоб врятувати свого командира бійці повернулись
під шквал мінометів і градів, і, знайшовши його, нада-
ли першу домедичну допомогу – наклали джгут, зроби-
ли прев`язку. Пізніше сповістили «своїх» про «трьохсо-
тий».

Після всього, що трапилось, пораненого юнака,
який стікав кров’ю, відвезли в госпіталь. Медики від-
чайдушно намагались врятувати його життя, але марно
– занадто багато крові він втратив.

Роман Лабань народився на Хмельниччині. У сім’ї
він був єдиною дитиною. Після закінчення школи всту-
пив до Національної академії внутрішніх справ, звідки
в 2014 році, за розподілом, був направлений в одну з
частин Західного територіального об’єднання
Національної гвардії.

Вічна пам’ять і слава юному героєві.
Ганна Вербило

Круглий стіл «Донеччина та Луганщина -
козацькі землі України»

У центрі спеціальної та фізичної підготовки НАВС 6 лютого
для курсантів першого курсу та особового складу батальйону
патрульної служби міліції особливого призначення проведено
круглий стіл на тему «Донеччина та Луганщина - козацькі землі
України».

Захід відкрив завідувач кафедри історії держави та права
Національної академії внутрішніх справ, доктор історичних наук,
професор Олександр Кузьминець із виступом про козацькі землі та
їх значення для майбутнього України.

Із вступним словом виступив начальник центру спеціальної та
фізичної підготовки НАВС, кандидат юридичних наук, доцент,
член Національної спілки краєзнавців України Євген Дурнов. Під
час заходу було представлено презентацію наукового дослідження
«Донеччина та Луганщина – козацькі землі України». ЇЇ описав
директор Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії
України НАН України, доктор історичних наук, професор Тарас
Чухліб. Виступ викликав жваву дискусію між учасниками заходу.

Наступними доповідачами були: професор кафедри історії дер-
жави та права, доктор історичних наук, доцент Володимир
Щербатюк; доцент кафедри історії держава та права, кандидат

юридичних наук, член Національної спілки краєзнавців України
Юрій Сокур та науковий співробітник центру спеціальної та
фізичної підготовки Олександр Тарасенко.

Із підсумками заходу виступив Олександр Кузьминець, який
подякував Тарасу Чухлібу за участь у роботі круглого столу та
цікаву презентацію.

ВЗГ НАВС

Сьогодні ми – покоління народжених в незалежній Україні
– формуємось і виховуємось не на історичних, не на книжних,
а на реальних прикладах героїзму і звитяги наших воїнів, на
зразках небаченої досі самоорганізації небайдужих українців,
які тут, в Україні, ведуть свій бій з ворогом.

Маючи розуміння того, що кожен з нас є творцем нової
України, що в буремний для Батьківщини час кожен складає
іспит з гідності, мужності, патріотизму, людяності і милосер-
дя, студентська спільнота навчально-наукового інституту
права та психології Національної академії внутрішніх справ
вже вкотре долучилась до добрих справ.

Нещодавно старший викладач кафедри цивільно-правових
дисциплін ННІПП Тетяна Лозова, яка ще з червня 2014 року
займається волонтерською роботою, надаючи допомогу вій-
ськовим на передовій, розповіла нам про тяжкопораненого 27-
річного воїна-добровольця Євгена Городничука, позивний
«Гриць». Історією молодого бійця, всього на кілька років стар-
шого за нас, перейнялися студенти і вирішили в міру своїх
можливостей опікуватися ним.

Перше знайомство з Женею відбулося на початку лютого в
Інституті нейрохірургії, де йому зробили складну операцію на
хребті.

І, як тільки Женю перевели на реабілітацію до Ірпінського
військового шпиталю, студенти нашого інституту поїхали його
провідати. Невелика палата ледь вмістила відвідувачів.
Студентки метушилися і сортували привезені гостинці для
кожного пораненого з відділення, хтось фотографувався з бій-
цем, розпитував про здоров’я, про плани на майбутнє…
«Щодо моїх планів – збираюсь якнайшвидше пройти реабілі-
тацію і повернутися на фронт. Бо які можуть бути плани, коли
ворог на рідній землі», - сказав, як відрізав, боєць. Запанувала
тиша. А Євген, ледь відвівши в бік погляд, ніби виправдовую-

чись, говорив: «Там мої побратими: не можу їх покинути».
Потім розповідав про загиблих героїв, з якими йому довелося
служити в батальйоні «Айдар», розповідав, аби пам’ять про
них жила.

Хтось зі студентів запитав: «Що тебе спонукало піти
добровольцем в той час, коли хлопці твого віку намагаються
уникнути мобілізації?». Відповідь була передбаченою:
«Любов до України!». У січневому номері газети «Незборима
нація» Євген Городничук написав: «Я пішов на війну, захоп-
люючись козаками Армії УНР і мріючи продовжити їхню

боротьбу. У мене і позивний «Гриць» - на честь Григорія
Хмеленка, мого земляка, командира Богдано-
Дорошенківського куреня 1-ї Запорозької дивізії».

Женя пройшов Майдан і, коли російський агресор ступив
на українську землю, молодий патріот з Харківщини не розду-

муючи записався добровольцем до батальйону «Айдар».
Воював на Луганщині. «5 серпня наша група рушила в перед-
містя Луганська із завданням прикрити відхід розвідників, –
розповідає боєць. – Під час танкової атаки мене поранило.
Нижньої частини тіла геть не відчував, тоді я ще не зрозумів,
що маю поранення хребта. До наших позицій метрів 600 було
– подумав, що не доберусь, проте й в полон не здамся. Тримав
напоготові гранату. Помітив мене Леонід Ярьомін, позивний
«Таксист», корінний луганчанин. Спочатку допомагав бата-
льйону «Айдар», а згодом вступив до наших лав. Не зважаючи
на своє поранення, Льоня надав мені першу допомогу, наклав
жгут. Виходити під вогнем було складно: я міг тільки повзти.
Просив «Таксиста» лишити мене і вибиратися самому, а він:
«Ми або разом вийдемо, або разом поляжемо»…

Ще встиг зі шпиталю зателефонувати Леоніду і подякува-
ти за врятоване життя, бо 5 вересня група, у складі якої був
«Таксист», потрапила в засідку - всі загинули… У Льоні в оку-
пованому Луганську лишилась мама одна. Дасть Бог звільни-
мо місто – навідаю її».

Ми б ще довго слухали бійця-айдарівця, але його поклика-
ли на процедури…

Це був урок патріотизму, незламної стійкості і сили духу.
Слава Україні!
Героям слава!
З вдячністю хочеться згадати Тетяну Лозову, завдяки якій

стала можливою ця поїздка до шпиталю, Світлану Головатюк
за організацію заходу, кафедру господарського права і процесу,
кафедру загальноправових дисциплін, кафедру психології та
педагогіки та голову батьківського комітету Наталю
Андріященко за фінансову підтримку.

Студентське самоврядування

Ч а с  т в о р и т и  д о б р о

Юридична клініка «Захист» попереджує
про насильство в сім’ї

Курсанти-консультанти юридичної клініки «Захист» навчаль-
но-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слід-
ства та кримінальної міліції, а саме Даяна Афонькіна та Кристина
Попова 5 березня провели лекцію на тему: “Насильство в сім’ї” в
гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка №109 з поглибленим
вивченням іноземних мов, що розташована в Печерському районі
міста Києва.

“Насилля в сім’ї – це мовчазний вбивця. Єдиний спосіб зупи-
нити його – це відкрито заявити про це і дати своєму голосу бути
почутим”.

Насильство в сім’ї – це одна з найбільш поширених у світі
форм порушення прав людини. Ця проблема надзвичайно важлива
передусім тому, що сім’я є основою суспільства і повинна перебу-
вати під особистим захистом держави. Насильство й жорстокість у

сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в ній, а й виступають
однією із передумов злочинності в суспільстві загалом.
Насильство над дитиною — це дії, що приносять шкоду дитині з
боку людей, на яких покладено догляд та опіку над ним. До нього
відноситься фізичне насильство, занедбаність й нехтування потре-
бами дитини.

Як правило, більшість батьків, яких жорстоко карали в дитин-
стві, самі карають своїх дітей. Не кожен із батьків розуміє, що
покарання це психологічна травма. Батьки часто можуть завдати
дитині психологічної травми без злого умислу, яка може створити
проблеми в дорослому житті.

Якщо між дітьми та батьками немає взаємозв’язку, панує
постійна атмосфера напруженості між самими батьками, то це
приводить до того, що дитина прагне якомога менше перебувати
вдома, втрачає емоційний контакт з батьками, виходить з-під соці-
ального контролю дорослих. У таких дітей розвиваються соціаль-
но-психологічні якості потенційного правопорушника. Значна
кількість конфліктів та форм соціально неадекватної поведінки як
дома, так і в школі, провокується самими дорослими. Підлітки, які
стають жертвами фізичного та психічного насильства в сім’ї – в
школі поповнюють категорію «важких учнів».

Курсанти юридичної клініки змогли зацікавити аудиторію та
донесли до учнів інформацію, яка може стати корисною для роз-
витку особи. Мети заняття було досягнуто. Гімназисти були вдяч-
ні Даяні та Кристині за проведення досить змістовного заняття.

Висловлюємо вдячність керівництву гімназії ім. Т.Г. Шевченка
№109 за співпрацю з юридичною клінікою та сподіваємось на
подальшу плідну спільну роботу.

Даяна Афонькіна,
Ярослав Малик, Юридична клініка «Захист»

Не варто залишатися осторонь 
дитячої долі

Курсанти ЦСФП НАВС подарували частинку тепла
вихованцям Спеціалізованого обласного будинку дитини,
що в м. Боярка, неподалік Києва.

Дізнавшись все про цей заклад та його маленьких меш-
канців, юнаки та дівчата вирішили надати хоча б якусь
допомогу. Тому протягом цілого тижня вони агітували

інших курсантів приносити іграшки, які стали б для дітла-
хів маленьким подарунком, але принесли б велику радість.

Сонячного весняного ранку, курсанти разом з начальни-
ком курсу Сергієм Бєлунічевим відвідали дітлахів, вручив-
ши їм купу іграшок та цікаво провівши з ними час. Малеча
дуже зраділа подарункам, а ще більше увазі та частинці
любові, яку майбутні правоохоронці їм подарували.

Цей дитбудинок створений з метою догляду, виховання,
медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що
залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не
мають можливості їх виховувати за станом здоров’я, у
зв’язку з незадовільними матеріально-побутовими умова-
ми, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвит-
ку.

Насамкінець зазначу, що дітки потоваришували зі свої-
ми новими друзями, їм надзвичайно приємно було бачити
гостей і кожен з них по-своєму проявляв захоплення та
радість. ВЗГ НАВС

Досвідчені ветерани 
діляться досвідом

20 лютого у навчально-науковому інсти-
туті підготовки фахівців для підрозділів мілі-
ції громадської безпеки, психологічної служ-
би та Національної гвардії України було про-
ведено бінарне заняття з курсантами 3 курсу
факультету підготовки фахівців для підрозді-
лів міліції громадської безпеки.

Лекцію проводив генерал-майор міліції,
засновник підрозділів міліції особливого
призначення, голова Ради ветеранів ГУ МВС

України в місті Києві, член кафедри орга-
нізації охорони громадського порядку на
громадських засадах Анатолій Куліков.

Під час зустрічі досвідчений ветеран
органів внутрішніх справ поділився своїм
багаторічним досвідом роботи в ОВС, пер-
спективами служби в умовах реформуван-
ня системи МВС України та особливостя-
ми проходження стажування у практичних
підрозділах.

ННІПФПМГБПС та НГ

Зустріч з професійним 
оперативником минулого та сучасності

Валерієм Куром
Бесіди з цікавими людьми, професіоналами своєї справи за

покликом – це завжди емоційно зворушлива мить, яка дає не
аби-який поштовх до удосконалення своєї майстерності на про-
фесійній ниві правоохоронця.

Так 23 лютого в навчально-науковому інституті підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції відбу-
лась зустріч з цікавою людиною, одним із керівників Управління
по боротьбі з організованою злочинністю та інших підрозділів
блоку кримінальної міліції МВС України Валерієм Куром.

На початку заходу начальник інституту Микола Алексійчук
представив аудиторії гостя, розповівши про нелегкий шлях опе-
ративника, досвідченого борця за законність та справедливість.

«Служба - це
романтика чи праг-
матика?», - це перші
слова гостя та запи-
тання до присутніх.
Звісно, спочатку нам
спадає на думку, що
романтика, адже я
співробітник міліції
– правоохоронець, у
мене зброя, форме-
ний одяг, повага
близьких та друзів,
але, разом з тим,
пройшовши певний
шлях, ми опинимось
серед сірих буднів,
де вже відчуємо не романтику, а відповідальність перед країною
та перед суспільством.

Розповідь про своє життя та боротьбу з бандитизмом
Валерій Степанович розпочав з відтворення реальностей співро-
бітника карного розшуку, адже саме цей підрозділ є яскравим
прикладом мужності та самовідданості, оперуповноважених, які
виконують службовий обов’язок та ведуть наполегливу бороть-
бу зі злочинністю, зміцнюючи законність та правопорядок в
Україні.

Також з власного досвіду були наведені приклади про взає-
модію співробітників міліції у складі слідчо-оперативних груп

та високу відповідальність кожного у досягненні єдиної мети -
розкриття злочину, про співпрацю з православними установами
та навчальними закладами системи МВС.

Валерій Степанович порадив курсантам всебічно розвива-
тись та ставити перед собою мету, адже тільки вона, віра в себе
та наполеглива праця приведуть до високого визнання та автори-
тету не лише серед колег, а й всього суспільства нашої країни.

Разом з практичною діяльністю курсантам та офіцерам
інституту Валерій Кур розповідав цікаві історії з свого нелегко-
го життя, які були не пов’язані з виконанням службових обов’яз-
ків, зокрема про перші свої заробітки з 7-го класу, про життєве
надбання інших професій та вмінь, адже в подальшому цей бага-
тогранний досвід дійсно допомагав на шляху до реалізації зако-
ну та справедливості.

Зустріч виявилась надзвичайно продуктивною. Курсанти
перед собою
бачили не
тільки опера-
тивника та
майстра своєї
справи, а й
людину, з якої
можна брати
приклад наслі-
дування про-
фесійної служ-
би в органах
в н у т р і ш н і х
справ.

Ц і к а в і
історії, питан-
ня та відпові-

ді… Валерій Степанович, завдячуючи життєвому досвіду, тримав
аудиторію в напрузі, адже присутні інколи тамуючи подих, а
інколи із усмішкою занурювались у світ, де панували кінематог-
рафічні жанри детективу, нуару та романтики.

«Життя як одна мить», - цими словами видатного оператив-
ника й закінчилась цікава та захоплююча зустріч. На знак поша-
ни та вдячності від імені керівництва інституту гостю подарува-
ли цікаві книжки, побажали міцного здоров’я, мирного неба та
подальшої співпраці з нашим навчальним закладом.

Володимир Михальчук
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