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16 травня в навчально-науковому інституті під-
готовки фахівців для підрозділів міліції громадської

безпеки, психологічної служби та Національної
гвардії України НАВС ректор Володимир Чернєй
зустрічав поважних гос-
тей: Заступника
Держсекретаря США
Вікторію Нуланд, Посла
США в Україні Джеффрі
Пайєтта, Міністра внутрі-
шніх справ України
Арсена Авакова та його
заступника Екатерину
Згуладзе.

Під час зустрічі
Вікторія Нуланд разом з
Арсеном Борисовичем
вручили урядові нагороди
співробітникам поліції Каліфорнії, які готують про-
фесійних інструкторів для нової української полі-
ції. 

Після цього представники ЗМІ мали змогу
поспілкуватися із Заступником Держсекретаря

США та задати їй питання.  Під час брифінгу вона
підбила підсумки свого візиту в Україну та наголо-

сила, що основною
метою її перебування в
нашій країні є обмін
думками. «Я відлітаю
з відчуттям оптимізму.
Ви дуже наполегливо
працюєте», - зазначила
делегат.

Пані Вікторія
познайомилась з май-
бутніми патрульними
та дізналась більше
про процес їх підго-
товки, а наприкінці

заходу змогла особисто переконатися в набутих
навичках потенційних поліцейських.

ВЗГ НАВС

Вікторія Нуланд: 
«Я відлітаю з відчуттям оптимізму. 

Ви дуже наполегливо працюєте»

Візит до майбутніх патрульних
Нещодавно до Національної академії внутрішніх справ завітали Прем’єр-

міністр України Арсеній Яценюк, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
та перший заступник пра-
воохоронного відомства
Екатерина Згуладзе. Під
час візиту вони взяли
участь у навчальному
занятті майбутніх
патрульних, а також оці-
нили їх рівень тактичної
та фізичної підготовки,
ознайомилися з матері-
ально-технічною базою
академії, яка використову-
ється у навчальному про-
цесі.

На початку зустрічі
очільник МВС презентував майбутнім патрульним поліцейським новітній спеціаль-
ний прилад, який стане невід’ємною частиною в роботі кожного. «Це відеокамера,
яка буде у кожного з вас на грудях. Її використовують американські поліцейські.
Пристрій автоматично чіпляється на форму, а коли ви сіли в машину - відеокамера
переключається в автомобільний формат. Ви зможете фіксувати будь-які розмови та
дії з людиною, з якою спілкуєтеся. Для цього у нас будуть усі підстави, що пропи-
сані у новому Законі «Про національну поліцію», - наголосив Арсен Аваков. Також
він зауважив, що Закон про національну поліцію повинен бути прийнятий до 1 черв-
ня 2015 року, щоб патрульна служба могла працювати за новими правилами. «Він
нам потрібен... У нас немає підстав вважати, що закон не буде прийнятий», - запев-
нив глава відомства.

Прем’єр-міністр додав, що впевнений у позитивному голосуванні за цей законо-
проект. «Я сподіваюся, що наступного тижня Парламент нарешті-то включить Закон
«Про національну поліцію» до порядку денного і прийме в першому читанні», -
зазначив Арсеній Яценюк.

У свою чергу Ека Згуладзе поінформувала, що вже сьогодні кадети відрізняють-
ся від тих правоохоронців, що працюють в системі МВС. Вони ставлять важкі запи-
тання, їм цікаво. Майбутні патрульні пропонують шляхи їх вирішення. «Такі полі-
цейські ніколи не будуть виконувати неправильні накази», - підкреслила перший
заступник міністра.

ВЗГ НАВС

70-та річниця Перемоги
9 травня в міському парку імені  Миколи Островського,

що розташований у Солом’янському районі столиці, відбули-
ся заходи з нагоди 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі.

Все розпочалося ходою-реквіємом та покладанням квітів
до меморіалу загиблим воїнам під звуки оркестру
Національної академії внутрішніх справ.

Виявляючи глибоку повагу до захисників Вітчизни – геро-
їв Другої світової війни, які віддали своє життя за Перемогу,
ректор НАВС Володимир Чернєй разом з ветеранами , керів-
ництвом району, представниками громадських організацій,
учнівської та студентської молоді взяв участь у зазначеному
заході.

Після офіційної частини на Повітрофлотському проспекті,
який був спеціально для цього перекритий, відбувся флеш-
моб у виконанні молоді з  районних шкіл.

По тому для всіх охочих розпочався святковий концерт,
учасниками якого стали як самодіяльні колективи, так і відомі
виконавці.

Ганна Вербило

За доброю традицією напередодні
Дня Перемоги керівництво
Національної академії внутрішніх справ
організувало зустріч учасників Другої

світової війни, які не шкодуючи себе
захищали Батьківщину від нацистських
загарбників. Життя цих сивочолих гос-
тей пов’язано з нашим навчальним
закладом, адже в різні роки вони здобу-
вали знання чи передавали досвід моло-
дому поколінню.

Розпочалася урочиста зустріч з пере-
гляду кінострічки «Фронтовики, надінь-
те ордени!», в якій розповідалося про
долю ветеранів, які спільно йшли через
всі труднощі до Великої Перемоги. З

вітальним словом до поважних гостей
академії звернулися перший проректор
Станіслав Гусарєв та проректор Валерій
Сокуренко, які подякували ветеранам за

мужність і честь, прояв-
лені під час війни та в
повоєнні роки, а також
побажали миру, здо-
ров’я та довголіття.
Крім того, було сказано
що їх подвиги назавжди
залишатимуться в
пам’яті теперішнього та

майбутніх поколінь.
Згодом ветерани вирушили до мемо-

ріалу героїв Другої світової війни, де
відбулося покладання квітів та вшану-
вання пам’яті загиблих хвилиною мов-
чання. Опісля всі були запрошені на
обід, де вони спілкувалися та ділилися
спогадами з минулого. 

Наприкінці зустрічі ветерани висло-
вили подяку організаторам за можли-
вість зібратися разом, адже з кожним
роком зустрітися стає все важче. Також
було зроблено фото на згадку, аби закар-
бувати обличчя ветеранів в історії для
майбутніх поколінь.

Леонід Кальченко

Академія зустріла учасників Другої світової війни

21 травня відбувся фінал конкурсу дівочої
краси, розуму та таланту «Міс Академія-
2015». Забігаючи наперед, зазначу, що такий
захід в нашому навчальному закладі традицій-
но став святом феєрії жіночої вроди та ще раз

проілюстрував, що в Національній академії
внутрішніх справ навчаються найгарніші та
найрозумніші дівчата.

Всього корону виборювали 47 дівчат, з
яких у фінал потрапили лише дев’ять. За
титул найвродливішої боролися Вікторія
Перегончук та Анастасія Суворова курсанти
1-го курсу центру спеціальної та фізичної під-
готовки, Анастасія Малікова та Анастасія

Йовбак курсанти 1-го курсу навчально-науко-
вого інституту підготовки фахівців для екс-
пертно-криміналістичних підрозділів, Тетяна
Власенко курсант 2-го курсу навчально-науко-
вого інституту підготовки
фахівців для підрозділів
громадської безпеки та Національної гвардії
України, Анастасія Добролежа та Ліана
Фіщук курсанти 2-го курсу навчально-науко-
вого інституту підготовки фахівців для під-
розділів для слідства та кримінальної міліції,
а також студентки 1-го курсу навчально-
наукового інституту права та психології
Катерина Ферьєва та Анастасія Швець.
Необхідно наголосити, що учасниці конкурсу
не були професійними топ-моделями, а є зви-
чайними молодими дівчатами.

Красуні виступали у п’яти конкурсних
номінаціях: «Краса в погонах», «Внутрішня
справа за номером…Будьмо знайомі!»,
«Шукаємо таланти» чи «ДТП», «Єдина
Україна» та «Краса збереже світ». 

Фіналістки створили справжнє свято.
Урочисто та граційно демонстрували себе у
парадній міліцейській формі, ефектно й зво-
рушливо виходили в національному вбранні,
знайомили глядачів і журі зі своїми уподобан-

нями та мріями. Дехто навіть підготував
справжнє танцювальне дійство.  

У перервах між конкурсами глядачів роз-
важали  учасники шоу «Україна має талант»

та «Х-Фактор», а також
неперевершені таланти

нашої Альма-матер.
Журі, до складу якого увійшли заступник

начальника відділу забезпечення навчального
процесу Володимир Заяць, начальник відділу
соціально-гуманітарної роботи Світлана
Войналович, фіналістка шоу-програми «Х-
Фактор - 4» Ірина Василенко, «Міс Академія-
2014» Іванна Гулько, представник Управління
культури, туризму та охорони культурної
спадщини Солом’янської районної у місті
Києві держадміністрації Тетяна Устинович,
довго обирали королеву краси, адже кожна з
конкурсанток була гідною перемоги. 

І, все ж таки, симпатії журі, потужна під-
тримка друзів та корона переможниці дістали-
ся Анастасії Маліковій. 

Крім головного титулу дівчина також була
нагороджена номінацією «Міс глядацьких
симпатій». Корони першої та другої «Віце-міс
Академія» отримали Ліана Фіщук та
Анастасія Добролежа. 

У номінаціях «Міс оригінальність» і «Міс
чарівність» перемогли Анастасія Йовбак та
Анастасія Суворова, титул «Міс фото» спра-
ведливо дістався Катерині Ферьєвій, «Міс
артистичність» - Тетяні Власенко, «Міс гра-

ція» -  Анастасії Швець, «Міс  елегантність» -
Вікторії Перегончук. 

Ректор Володимир Чернєй особисто наго-
родив дівчат та вручив корони переможницям.
Всі учасниці конкурсу отримали подарунки і
букети квітів від ректорату. Вітаємо!

Світлана Головатюк

Феєрія жіночої вроди

Пам’ять серця
Напередодні 70-ї річниці Перемоги

над нацизмом у Європі за підтримки про-
відного спеціаліста ліцею І.В. Булгакової
та викладача історії Т.Б. Зелінської ліцеї-
сти юридичного ліцею підготували тема-
тичний вечір “Пам’ять серця”, на який був
запрошений Микола Васильович
Володько – учасник ІІ світової війни, вете-
ран органів внутрішніх справ, професор.

Пісні Великої Вітчизняної війни… Це
не тільки сторінка історії музичного і пое-

тичного мистецтва, а й частина життя і
долі покоління. Фронтова пісня – літопис
війни.

Пісня, підхоплена на фронті та в тилу,
крокувала разом з воїнами до самої
Перемоги. Фронтова пісня була різна за
характером: героїчна і жартівлива, бойова
і лірична… Вона зігрівала у холод, нади-
хала на бій, а в хвилини затишшя нагаду-
вала бійцям про дім, про рідних і близь-
ких. Пісня стала вірним другом і супутни-
ком, допомагаючи долати важкий тягар
війни. Для багатьох пісня – провідник
суворими роками, дорогами війни.
Уявлення про буремні часи народжується
через пісню, яка увібрала в себе потужний
заряд переживань, віддалених від нас
десятиліттями, але не втративших своєї
хвилюючої сили, закарбованих у пам’яті
людській і у мистецтві.

«Священная война», «Землянка»,
«Катюша», «Матері», «Дороги», «В лесу
прифронтовом» та інші пісні війни не
залишили байдужими нікого.

Адже у суворі часи війни композитори
створили власну зброю, якою краще за все
володіли.

Пісні, народжені в боях, витримавши
випробовування часом, стали народними.

Природно і щиро вони звучали із вуст
ліцеїстів, не зважаючи, що від подій, оспі-
ваних у піснях, минуло понад сім десяти-
літь.

Наприкінці зустрічі Микола Володько
подякував ліцеїстам за прекрасний кон-
церт.

Юридичний ліцей

Академія у фіналі ФАСК
ФК «Динамо-Академія» НАВС протаранив собі путівку у

фінал кубку футбольної асоціації студентів м. Києва. У вівто-
рок у драматичному півфіналі наша збірна з рахунком 5:3
переграла студентів Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана. На шляху до фіналу на
попередніх етапах футболісти академії спочатку перемогли
футбольну збірну Державного університету телекомунікацій
із сухим рахунком 9:0. В ¼  розіграшу кубку нелегка перемога
із рахунком 2:1 далася нам над Національним авіаційним уні-
верситетом.

Фінальний матч відбудеться на стадіоні «Динамо» ім. В.В.
Лобановського 11 червня цього року. Суперником збірної
НАВС буде переможець пари Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ
«КПІ») та Київський національний торговельно-економічний
університет (КНТЕУ). 

Запрошуємо всіх бажаючих прийти та підтримати нашу
команду.

За інформацією ФК «Динамо-Академія»

Українські самбісти завоювали 
19 медалей на Чемпіонаті Європи

У Загребі (Хорватія) завершився чемпіонат Європи зі спортивного та бойово-
го самбо, де збірна України завоювала 19 медалей.

На рахунку наших спортсменів - 4 золотих, 5 срібних і 10 бронзових медалей.
Серед учасників чемпіонату був і представник Національної академії внутрі-

шніх справ - викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки
ННІПФЕКП Сергій Чорний, який долучився до успіху вітчизняних спортсменів і
у напруженій боротьбі завоював срібну медаль з бойового самбо.

Зазначимо, що у неофіційному загальнокомандному заліку збірна України
посідає третє місце після Росії та  Білорусі. 

Участь у цих змаганнях стала одним з етапів підготовки до чемпіонату
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.

Вітаємо нашого колегу і зичимо подальших спортивних досягнень!
ВЗГ НАВС

Курсанти – за здоровий спосіб
життя

Курсанти-першокурсники Національної академії внутріш-
ніх справ долучилися до спортивно-оздоровчого заходу для сту-

дентів під
н а з в о ю
«Мир», що
відбулася на
Європейській
площі столи-
ці. Його мета
– популяриза-
ція здорового
с п о с о б у
життя та залу-
чення молоді
до спорту. 

В оздо-
ровчому захо-

ді взяли участь вихованці багатьох вищих навчальних закладів
Києва, а також чимало містян. У його програмі були показові
виступи молодих спортсменів та масштабний флешмоб.

За словами курсантів академії, вони не лише отримали
позитивні емоції від участі у спортивному дійстві, а й від спіл-
кування зі студентами інших вишів.

Людмила Зеленко

Золота медаль до скарбнички нагород НАВС
Курсант Національної академії внутрішніх справ Вадим Рабчун повернувся із

закордонного службового відрядження в м. Пітєшті (Румунія), де брав участь у
матчевій зустрічі юніорів Держави
Ізраїль, Республіки Кіпр, Румунії та
України з легкої атлетики.

У гострій безкомпромісній боротьбі
38 українських легкоатлетів вибороли
переконливо перемогу, поклавши у скарб-
ничку збірної команди 18 золотих, 11
срібних та 1 бронзову медалі. До успіхів
наших юніорів долучився й Вадим
Рабчун, який посів перше місце у забігу
на 3000 м, здобувши золото. Варто наго-

лосити, що нашій збірній було досить непросто, адже учасниками змагань були
180 спортсменів з різних країн світу, які розіграли 32 комплекти нагород.

Додам, що участь збірної України у цьому заході – це лише один з етапів під-
готовки до чемпіонату МВС України серед галузевих вищих навчальних закла-
дів, міжвідомчих та загальнодержавних змагань.

Керівництво Національної академії пишається нашим курсантом, який
поповнив скарбничку нагород навчального закладу золотою медаллю. Вадим має
гарну фізичну форму, а кожен його день розпочинається з подолання відстані
довжиною у 20 км. Тож бажаємо майбутньому вартовому правопорядку нових
перемог і надалі бути гідним прикладом для всіх, хто навчається й бажає навча-
тися в Національній академії внутрішніх справ.

Оксана Чміленко

травень_list11.qxd  27.05.2015  11:33  Страница 1



2 стор.                                                              “НАШААКАДЕМІЯ”, № 3  (111)                                                                                    травень 2015 р. травень 2015 р.                                                                “НАША АКАДЕМІЯ”, № 3 (111)                                                                                     3 стор.

У Національній академії внутрішніх справ доброю тради-
цією стало проведення загальноакадемічної підсумкової
науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки.
Цей захід є завершальним, на ньому підбивають підсумки
напруженої роботи молодих науковців упродовж року.
Конференція поєднується із святковими урочистостями та
нагородженням кращих слухачів, курсантів, студентів і ліцеїс-
тів, а також активістів з науково-педагогічного складу.

Цього року конференція відбулася 15 травня. Її відкрив
перший проректор академії Станіслав Гусарєв, який привітав
усіх учасників із Днем науки та наголосив на важливості

наукової діяльності для перемінного складу, а також на без-
умовному її значенні для подальшого гармонійного розвитку
особистості.

Надалі слово для привітання було надано директору
Інституту державної служби та місцевого самоврядування,
завідувачу кафедри політичної аналітики та прогнозування
Національної академії державного управління при
Президентові України, президенту Спілки орендарів і підпри-
ємців, доктору політичних наук, професору, заслуженому
діячу науки і техніки України, заслуженому економісту
України Сергію Телешуну, який коротко охарактеризував май-
бутній напрям розвитку нашої держави та перешкоди, з якими
стикається Україна на шляху до вступу в європейську спільно-
ту.

Після чого, з привітанням виступив відповідальний секре-
тар Союзу юристів України Володимир Яценко, який вручив
відзнаки цієї авторитетної організації юридичним клінікам
“Захист” і “De Jure” Національної академії внутрішніх справ, а
також за особистий внесок у розвиток юридичної науки в
Україні:

Віктору Василинчуку, професору кафедри спеціальної тех-
ніки та оперативно-розшукового документування навчально-
наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слід-
ства та кримінальної міліції;

Руслану Сербину, начальнику докторантури та ад’юнкту-
ри;

Андрію Вознюку, начальнику наукової лабораторії з про-
блем досудового розслідування навчально-наукового інституту
підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної
міліції;

Олегу Ємцю, старшому викладачу кафедри спеціальної
техніки та оперативно-розшукового документування навчаль-
но-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів
слідства та кримінальної міліції.

Надалі з вітальною промовою виступив професор кафедри
філософії права та юридичної логіки Національної академії
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, акаде-
мік Національної академії правових наук України, член-корес-
пондент Національної академії педагогічних наук України
Михайло Костицький, який наголосив на важливості тісного
зв’язку науки та практики, реалізації здобутих знань у прак-
тичній площині, а також наукову складову, яка складається з
правотворчості, правосуддя, правозастосування та правоохо-
рони.

Також з привітаннями виступили: начальник відділу
Головного слідчого управління МВС України Владислав
Бурлака; головний науковий співробітник відділу організації
науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх
справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробіт-
ник Юрій Орлов.

Підсумок сказаному підбив проректор академії Сергій

Чернявський та вручив грамоти курсантам, студентам і слуха-
чам академії за особистий внесок, активну участь у науковій
діяльності.

Надалі усі учасники зібрання мали змогу пересвідчитися в
актуальності обраної тематики наукових досліджень курсан-
тів, студентів та слухачів, які впевнено виступили із доповідя-
ми. Особливу увагу привернули доповіді та мультимедійні
презентації курсантів Андрія Іова “Міжнародне співробітниц-
тво в боротьбі з тероризмом” і Ростислава Тютюнника
“Антикорупційна діяльність: зарубіжний досвід боротьби”.

Більшість наукових праць потенційних учених номінува-

лись у Конкурсі наукових робіт слухачів, курсантів і студентів
Національної академії внутрішніх справ. Поважна комісія
визначила 67 кращих наукових робіт за відповідними тематич-
ними напрямами.

Переможців конкурсів наукових робіт, олімпіад з навчаль-
них дисциплін і напрямів, членів наукових товариств та юри-
дичних клінік, які мають інші суттєві здобутки у науковій
діяльності у 2014/2015 навчальному році, заохочено правами
ректора та керівників навчальних підрозділів НАВС.

Бажаємо нових наукових звершень, юні дослідники! 

Олександр Калиновський,
Анна Титко

Академія відзначила День науки

14 травня в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ
відбувся Перший Всеукраїнський сту-
дентський саміт “Цивілізаційний вибір
України: політико-правова парадигма і

проблеми сутнісних перетворень”.
Співорганізатором зазначеного самі-

ту виступила Всеукраїнська громадська
організація “Асоціація українських
правників”.

Перший Всеукраїнський студент-
ський саміт проводився з метою: підви-

щення рівня освіченості здобувачів
вищої освіти з актуальних питань сучас-
них процесів державотворення та пра-
вотворення; набуття практичного досві-
ду під час спілкування з науковцями,
політиками, представниками органів

державної влади та органів місцевого
самоврядування, юристами-практиками;
підвищення позитивного іміджу правни-
чої професії; покращання правової осві-
ти в Україні; подальшого розвитку інсти-
туту національної ідеї як рушійної сили
національного прогресу в Україні.

Команду академії представляли слу-
хачі курсу з підготовки фахівців на здо-
буття ступеня вищої освіти магістра за
спеціальністю «Правознавство»
навчально-наукового інституту підготов-
ки фахівців для підрозділів слідства та
кримінальної міліції: лейтенант міліції
Дурдинець Мирослав; лейтенант міліції
Верещак Олександр; лейтенант міліції
Кирдан Богдан.

На саміті наша команда презентува-
ла підготовлений проект: “Покращання
інвестиційного клімату в Україні та залу-
чення іноземних інвесторів у розвиток
вітчизняної економіки”.

Рішенням оргкомітету команда
НАВС була нагороджена дипломом
І ступеня, цінним подарунком (планше-
том) та науковою літературою.

В активі нашої команди також пере-
мога на II-их Всеукраїнських змаганнях
зі слідчих дій імені Г.М. Рудого
(м. Хмельницький, 4-5 жовтня 2014
року).

Отже, бажаємо нашим переможцям

подальших творчих звершень на науко-
вій ниві в ім’я розвитку навчального
закладу, відомчої освіти та української
держави.

Олександр Калиновський

Переможці
Першого Всеукраїнського

студентського саміту

Тренінги для курсантів-консультантів
юридичної клініки «Захист»

Одним із завдань юридичних клінік України є надання безкоштовних правових консультацій незахи-
щеним верствам населення. Так, курсанти-консультанти юридичної клініки «Захист» навчально-науково-

го інституту підготовки фахівців для підрозді-
лів слідства та кримінальної міліції впродовж
2014/2015 навчального року прийняли 17
звернень громадян, із них письмові відповіді
надали на 12 заяв. 

Досвід роботи показав, що найчастіше
звернення стосуються допомоги у складанні
позовних заяв до суду, при вирішені яких кур-
санти неодноразово зверталися за кваліфіко-
ваною допомогою до науково-педагогічних
працівників кафедри цивільного права і про-

цесу, а саме Олега Лов’яка та Оксани Куриліної.
Тому, з метою підвищення якості знань у сфері застосування норм матеріального та процесуального

права керівництво інституту та кафедри розпочали практику проведення тренінгових занять «Оформлення
позовних  заяв у цивільних правовідносинах» для курсантів-консультантів юридичної клініки «Захист».
Така практика є необхідною для майбутнього юриста: вона додає досвіду у складанні процесуальних доку-
ментів.

Перше з них відбулося 13 травня 2015 року, на якому Куриліна Оксана Василівна на основі реальних
справ розповіла про види і процедуру оформлення документів до різних судових інстанцій та задала прак-
тичні домашні завдання. На наступному занятті, яке відбулося 21 травня, було здійснено аналіз виконаної
роботи та докладно вивчено наступну тему.

Юридична клініка «Захист» щиро дякує кафедрі цивільного права та процесу НАВС за тісну співпра-
цю та допомогу у вирішенні практичних завдань.

ЮК «Захист» ННІПФПСКМ

«Іншомовна підготовка практичних працівників ОВС 
та фахівців із права»

Під такою назвою 30 квітня в академії відбулася ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція. 
Відкрив захід перший проректор НАВС, доктор юридичних наук, професор Станіслав Гусарєв. У своє-

му вітальному слові він підкреслив, що знання іно-
земних мов – це не лише можливість вдалого працев-
лаштування чи просто можливість вільного пересу-
вання Європою і світом, насамперед – це зміна сві-
тогляду. Сьогодні неможливо уявити вищу професій-
ну освіту без якісної іншомовної підготовки.
Виклики сучасності спонукають нас до перегляду й
удосконалення пріоритетів та напрямів професійної
підготовки майбутніх міліціонерів і фахівців право-
вої сфери, до формування необхідних навичок, серед
яких особливе місце посідає знання іноземної мови.

У зібранні взяли участь не тільки викладачі
кафедри іноземних мов нашого навчального закладу,
а й їх колеги з Національного юридичного універси-
тету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Національного університету Державної податкової служби (м.
Ірпінь), Національного університету оборони ім. Івана Черняховського, Інституту корекційної педагогіки
та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Інституту Державного
управління у сфері цивільного захисту, Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, а
також науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ННІПП
НАВС, кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ІКВС та ад’юнкти.    

Під час конференції її учасники обговорили низку питань, які виникають при викладанні іноземної
мови для таких специфічних категорій, як курсанти навчальних закладів системи МВС та студенти-юрис-
ти; розглянули шляхи вирішення цих проблем. 

Ірина Галдецька, кафедра іноземних мов

«Актуальні питання
реформування правової

системи в Україні»
28 квітня в ННІ підготовки фахівців для

експертно-криміналістичних підрозділів від-
булася науково-теоретична конференція. Усі
бажаючі могли взяти участь в обговоренні
досить важливої теми «Актуальні питання
реформування правової системи в Україні».
Щоб її розглянути, заявку на участь подали

понад 50 учасників. Серед них – науково-
педагогічні працівники, ад’юнкти, курсанти
НАВС, також курсанти інституту криміналь-
но-виконавчої служби і студенти інших
навчальних закладів.

Розпочалося зібрання із реєстрації учас-
ників, доведення мети і оформлення тез
доповіді. Цікавим видався аналіз правової
системи і визначення пріоритетних напрям-
ків її реформування. На засіданні кожен міг
висловити свою думку щодо вищезгаданого
питання, взяти участь у дискусії чи зробити
висновки на майбутнє.

Напрочуд плідним видався день, кожен із
учасників (а їх було чимало) мав змогу
висловитися. Роботу було проведено якісно,
з користю для всіх членів засідання. 

Олена Уніловська

Засвоєння практичних навичок
несення служби

Стажування курсантів − важлива частина навчального
процесу щодо закріплення теоретичних знань і набуття
практичних умінь та навичок. Майбутні правоохоронці
опановують  реальну ситуативну практичну модель служ-
бової діяльності, в якій вони опиняються після закінчен-
ня ВНЗ. Окрім того, стажування допомагає сформувати  у
курсантів психологічну готовність до виконання профе-
сійних обов’язків в реальних умовах функціонування
ОВС, що особливо важливо у перші роки їх служби. 

Під керівництвом працівників територіальних ОВС
курсанти третього курсу Прикарпатського факультету
НАВС засвоюють практичні навички несення служби в

підрозділах міліції громадської безпеки: службі дільнич-
них інспекторів міліції, патрульної служби, підрозділах
дозвільної служби, ДАІ. При цьому, пріоритетним завдан-
ням є не лише рівень професійності підготовки майбутніх
правоохоронців, але й надання якісних правоохоронних
послуг, вміння спілкуватися з населенням, толерантність,
готовність надати допомогу всім, хто її потребує. 

Проходження стажування курсантів Прикарпатського
факультету забезпечується наданням методичної допомо-
ги та щотижневим контролем закріплених за курсантами
викладачів.

Прикарпатський факультет

Ознайомлення з досвідом Польщі 
З 19 до 30 квітня найкращі студенти із України, Росії та Білорусі стали учасни-

ками міжнародного проекту Польсько-американського Фонду «Study tours to
Poland», що відбувався у польському місті Гданськ. У склад учасників увійшла наша
активна студентка 3 курсу, що навчається за напрямком «Психологія», Гордієнко
Катерина. Це вже не перший раз, коли наші студенти вибороли місце у цій програ-
мі (Бреус Сергій, Федченко
Марія).

Учасники мали можливість
ознайомитись із рівнем розвитку
політичної, економічної, освіт-
ньої, соціальної, інформаційної,
культурної сфер життя Польщі
та з шляхом її становлення як
демократичної європейської
країни. 

Протягом 12 днів студенти
відвідали такі організації, як:
Центр солідарності, Центр
волонтаріату, Центр громадян-
ських ініціатив, Регіональний
центр міжнародних дебатів,
Поморський науково-технологічний парк, Центр науки «Експеримент», організацію
«Політична критика», Інститут міської культури, місцеве радіо «RadioGdansk» та
телебачення Гданьська. Також  делегати змогли поспілкуватися зі студентами та
викладачами Гданського університету, Академії Поморської в місті Слупськ,
Політехнічного університету та учнями зі школи та технікуму в місті Устка, дізна-
тися про особливості освіти, можливості учнів та структуру навчальних закладів.

Крім цього, студенти брали участь в офіційних візитах та зустрічах із мером
Слупська Робертом Бєдронєм, мером Устки Яцеком Грачиком та з керівником відді-
лу громадських зв’язків та бюджету мерії Гданська Мачеєм Куклою. 

Особливо хочеться виділити зустріч з першим Президентом демократичної
Польщі, лідером руху «Солідарність», легендарною людиною Лехом Валенсою. Ця
подія справила на всіх учасників велике враження та надала натхнення на подальші
звершення.

Щиро дякую організаторам проекту за надану можливість, а також за спонукан-
ня студентів до дії, активності, використання своїх можливостей та розширення
власних горизонтів. 

Катерина Гордієнко

Міжнародна
співпраця

Нещодавно Національну ака-
демію внутрішніх справ відвідала
делегація Консультативної місії

ЄС в Україні, Координаційного
офісу місій ФРН у м. Потсдам та
Вищої школи поліції ФРН у м.
Мюнстер.

З історією, структурою та
основними напрямами діяльності
НАВС гостей ознайомив ректор,
генерал-майор міліції Володимир
Чернєй, який зазначив, що акаде-
мія це потужний навчальний
заклад в системі відомчої освіти і
має свої славні традиції та над-
бання. Наразі, він є основною
базою, де крім слухачів, студен-
тів, курсантів, фахівців-миро-
творців готують ще й нових пат-
рульних поліцейських.

Іноземні колеги подякували
керівництву вишу за теплий при-
йом, обговорили питання щодо
подальшої співпраці, а також від-
відали Музей МВС України
НАВС та сфотографувались на
пам’ять.

Оксана Чміленко

У цьому році виповнюється 20
років з дня створення ветеранської
організації нашого навчального
закладу, також знаковим є те, що він
присвячений 70-річчю Великої
Перемоги.

Традиції, які були закладені в
кінці минулого століття, не тільки
збережені, а й примножені. За два
десятиліття ветеранська організація
кількісно збільшилася і організацій-
но зміцніла. Нині вона об’єднує
понад 1600 пенсіонерів і ветеранів
органів внутрішніх справ і праці,
серед яких – учасники і діти війни,
учасники бойових дій на території
інших держав та учасники ліквідації
аварії на ЧАЕС.

Якщо ще три роки тому в струк-
турі організації був лише один пер-
винний осередок ННІП-
ФПМГБПСНГУ, то сьогодні їх 15 і
очолюють їх шановні та авторитетні
в колективі ветерани – Віктор
Чурпіта, Юрій Бондар, Дмитро
Письменний, Ігор Сергеєв, Євген
Колодяжний, Ольга Машевська,
Тамара Серветник, Борис Чміль,
Олег Сівальов, Віра Микитенко,
Олександр Кулик, Володимир
Пєркін, Світлана Кутєпова, Віктор
Лук’яненко, Олександр Кушніренко,
а об’єднання учасників і дітей
війни, чорнобильців, афганців, вете-
ранів спорту, жінок очолюють від-
повідно Володимир Пінчук,
Володимир Заяць, Володимир
Мосейчук, Степан Костенко,
Марсель Хасанов, Неоніла Базенко.

Нещодавно до організації при-
єдналися ветерани Прикарпатського
факультету, які долучилися до тра-
дицій та напрацювань ветеранів ака-
демії. До речі, її очільником є випус-
кник КВШ – полковник міліції
Григорій Долішний.

Головними напрямками діяль-
ності організації, як і раніше, зали-
шається соціальна підтримка вете-
ранів, яка проводиться спільно із
курсантським (студентським) само-
врядуванням (голова – Сергій
Хілінський) та волонтерським акти-
вом.  Згідно з Указом Президента
України Петра Порошенка про
подальший розвиток волонтерсько-
го руху в умовах неоголошеної схід-
ним сусідом війни цей громадський

рух став  актуальним і дійсно всена-
родним.

Багато робиться волонтерами
для зміцнення підрозділів, які
беруть участь в АТО, відвідання бій-
ців в медичних закладах. Серед кра-
щих волонтерів в першу чергу слід
відмітити Елеонору Маковецьку,
Тамару Серветник, Світлану

Головатюк, Сергія Пастушенка. Ці
люди з чуйним серцем показують
приклад, як треба відноситися до
громадської роботи і до ветеранів
зокрема. Активізації волонтерського
руху сприятиме нещодавно проведе-
ний разом з Радою ветеранів
Національного педагогічного уні-
верситету ім. Михайла
Драгоманова, курсантськими й сту-
дентськими органами самовряду-
вання круглий стіл з проблем волон-
терського руху.

Важливим елементом в соціаль-
ній підтримці ветеранів є своєчасне
відвідування їх в медичних закладах
і за місцем проживання, поздоров-
лення їх з днем народження і, особ-
ливо, з ювілейними датами. На
високому рівні проводяться ювілеї
наших ветеранів. Так, з нагоди 100-
річчя П.П. Михайленка, який був
першим головою організації і 13
років її очолював, було створено
фільм та книги про його життя та
наукову діяльність, захищена канди-
датська дисертація по його науковій
спадщині, відкрита аудиторія, яка
названа його іменем, відбулося уро-
чисте зібрання ректорату, Вченої
ради, Ради ветеранів та активу
Київської міської організації Союзу
юристів України. 90-річний ювілей
В.Д. Бабкіна проводився разом з
Інститутом держави і права НАН

України, де Володимир Дмитрович
ще продовжує працювати. В 75-річ-
ний ювілей  А.В. Довбні і 70-річний
ювілей В.В. Сокура були проведені
творчі вечори, а 70-річний ювілей
видатного вченого і спортсмена Р.А.
Калюжного як і 10 і 20 років тому
відзначався матчевою зустріччю з
волейболу між командами ветеранів

спорту та перемінного складу.
Надовго запам’ятаються ювілеї С.А.
Тарарухіна, В.Д. Кухаренка, О.Ю.
Стародуба, О.Л. Слюсаренка, а
також тих, хто відійшов у вічність –
І.Л. Дегтярьова (100 років), В.Ф.
Захарова (90 років). Причому, ці
заходи проводились спільно з вете-
ранською організацією столичного
ГУ МВС.

Останнім часом ветеранська
організація академії стала ще біль-
ше уваги приділяти героїко-патріо-
тичному, національному і професій-
ному вихованню правоохоронців.
Цьому сприяють постійні зустрічі з
курсантами, студентами і ліцеїста-
ми, читацькі конференції за спога-
дами ветеранів і дітей війни, при-
свячених визволенню України від
нацистських загарбників та 70-
річчю Великої Перемоги. Такі захо-
ди завдяки відділу соціально-гума-
нітарної роботи(С.В. Войнолович),
секції оргроботи (П.І. Коваль, С.В.
Сторожев) вже шість років поспіль
проводяться в Національному музеї
«Битва за Київ у 1943 році».
Великою увагою серед курсантів
користуються випуски книг серії
«Говорять діти воєнного лихоліття»
та бібліотеки поетичних збірок вете-
ранів «Рубіж пам’яті», у випуск
яких душу вклав шановний
Анатолій Довбня.

В первинній ветеранській орга-
нізації велике значення  надається
заохоченню її активістів. Багато
ветеранів нагороджені Асоціацією
ветеранів МВС України, вісім
наших ветеранів стали Почесними
ветеранами міста-героя Києва, а
Володимир Бабкін і Олексій
Стародуб – Почесні ветерани

України. Тісна спів-
праця Ради ветеранів
із Союзом юристів
України, її
Київською міською
та Солом’янською
районною організа-
ціями, допомагає
заохочувати наших
ветеранів та активіс-
тів юридичного цеху.
Орденом Союзу
юристів України «За

заслуги» удостоєні Сергій
Зеленківський, Олександр Штанько,
Віталій Розенко та Віктор Сущенко.
Відзнакою «Видатний юрист
України» удостоєні:  Володимир
Бабкін, Володимир Гіжевський,
Михайло Костицький і Віктор
Сущенко, а Олександр Галаган,
Володимир Кухаренко, Анатолій
Довбня, Володимир Їжевський та
Володимир Михайленко удостоєні
почесного звання Почесних і
Дійсних  членів Союзу юристів
України, також близько 50-ти вете-
ранів нагороджені почесними гра-
мотами цієї організації.

Успіху роботи ветеранської
організації сприяє тісна співпраця з
профспілковими організаціями, сту-
дентським самоврядуванням,
постійна увага до неї керівництва
академії, за що ми вдячні ректору
Володимиру Чернєю, проректорам і
керівникам структурних підрозді-
лів. А те, що почесним Головою
ветеранської організації є академік
Володимир Бабкін, членом ректора-
ту і членом Вченої ради Олексій
Стародуб сприяє підвищенню авто-
ритету організації в колективі.

Проте в роботі ветеранської
організації є ще невирішені питан-
ня. І це, перш за все, створення пер-
винних ветеранських осередків в
усіх без винятку підрозділах, що

буде сприяти підвищенню уваги до
нагальних потреб кожного ветерана,
покращанню виховання  майбутніх
працівників правоохоронних орга-
нів, що стане одним з основних
аспектів до якісної підготовки та
відзначення на високому рівні 70-
річчя Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні та 20-річчю від
дня створення ветеранської органі-
зації.

Юрій Кобринський,
голова Ради ветеранів НАВС

Ювілей у ветеранській організації НАВС

“Наше ретро-фото”
15 років ветеранській організації (2010 рік)
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