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відділом зв’язків з громадськістю НАВС

12 липня у Національній академії внутрішніх справ глава
МВС представив особовому складу майбутнього очільника
Департаменту патрульної служби Олега Савчина та керівника
патрульної служби Києва Олександра Фацевича.

- Це дуже почесно бути першими поліцейськими в нашій
країні, але це й велика відповідальність. Як в Україні буде про-
ходити реформа та чи повірять в цю реформу люди залежить
саме від вас. Вас чекає важка праця. І я вам бажаю успіхів.
Слава Україні, - зазначив Арсен Аваков.

- Командирами роти стануть саме ті, кому ви найбільше
довіряєте. В подальшому їм буде потрібна ваша підтримка, аби
продовжити спільну роботу, - наголосила перший заступник

Міністра Ека Згуладзе.
- Перед вами ще

багато випробувань,
ми повинні разом зро-
бити так, аби поверну-
ти довіру населення до
правоохоронних орга-
нів. Наша місія - слу-
жити людям та захища-
ти їх права. Ми маємо
повернути довіру гро-
мадян. Разом з вами ми

побудуємо нову поліцію, - під-
креслив Олег Савчин.

- Я, як майбутній шеф
патрульної служби Києва, зроб-
лю все можливе аби допомогти
вам, захистити вас. Я буду
постійно з вами на вулицях

міста. Ваші командири підрозділів, батальйонів та їх заступни-
ки також будуть поряд. Ми завжди підтримаємо вас.
Спільними зусиллями ми досягнемо успіху, - зазначив
Олександр Фацевич.

За інформацією прес-служби 
МВС України

19 червня відбувся черговий традиційний випуск студентів
навчально-наукового інституту права та психології.

У цей день зустрічаються світлі надії і смуток прощання.
Адже приходить час і єдина стежина для всіх випускників роз-
ходиться у різні напрями до дорослого самостійного життя.

Позаду залишився інститутський поріг, попереду – незві-
дана даль. З хвилюванням вдивляються в неї випускники, гор-
дістю і тривогою сповнені погляди їхніх батьків та рідних. 258

юнаків та дівчат поповнили лави правознавців України, отри-
мавши дипломи бакалаврів та спеціалістів.

Урочистості з нагоди випуску відкрив ректор Володимир
Чернєй.    Вітаючи випускників, він зазначив: «Сьогодні у нас
знамення подія. Ви закінчили Національну академію, отримує-
те дипломи. Декілька років ви навчались в особливій атмосфе-
рі. В атмосфері тепла, знань і доброти. Нам дуже приємно, що
ви обрали наш заклад і всі ці роки підтримували його імідж і
здобували знання. Нині ви готуєтесь до життя в нелегких умо-
вах. Але якщо проаналізувати і ваше житт, і життя ваших бать-
ків, то завжди були якісь випробування. Тільки через труднощі
та їх подолання можна досягти своєї мети».

З вагомою й водночас хвилюючою подією випускників
привітав заступник директора ННІ права та психології Сергій
Кваша: «За роки навчання ви змужніли, отримали новітні про-

фесійні знання, багато навчились хорошому, адже для цього
вам були створені належні умови. За це велика подяка ректора-
ту академії, науково-педагогічним працівникам інституту, а
також усім наставникам і тим, хто постійно допомагав і дбав
про вас. Бажаю, щоб ви вдало оволоділи професією юриста та
поповнили лави правознавців». 

На свято до випускників також завітала заступник голови
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Олена Максимова. Вона привітала їх та викладачів з урочис-
тою подією і побажала всім міцного здоров’я, успіхів та реалі-
зації найсміливіших задумів.

По тому розпочався святковий концерт. Присутнім були

продемонстровані чудові номери – спортивно-художню та
вокально-хореографічну композиції, виступ підрозділу бара-

банщиць, а також Народного ансамблю пісні і танцю НАВС.
Настала зворушлива мить – заступник директора інституту

Ірина Тімуш оголосила наказ «Про випуск у 2015 році здобу-
вачів ступеня вищої освіти «бакалавр» та освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «спеціаліст» навчально-наукового інституту
права та психології НАВС», після чого ректор вручив вже
колишнім студентам дипломи з відзнакою.

Від імені випускників зі словами подяки до керівництва

академії, науково-педагогічних працівників та  батьків зверну-
лась відмінниця Анастасія Носатова. Вона також побажала
присутнім міцного здоров’я, особистого щастя, творчих успі-
хів у професiйнiй дiяльностi.

Після привітань у знак пошани загиблих правоохоронців
відмінники навчання поклали квіти до меморіалу «Мужності,
вірності, героїзму працівників МВС України».

Юнаки і дівчата щиро дякували всім, хто навчав, турбував-
ся про них та створював затишок. А батьки висловлювали
щиру подяку тим, хто допомагав виховувати їх дітей.
Випускники з задоволенням фотографувалися на пам’ять з
ректором Національної академії.

У добру путь вам, шановні випускники!

Світлана Головатюк

Стежина до дорослого життя

Творчий успіх Ансамблю 
барабанщиць НАВС

Ансамбль барабанщиць, отримавши перше переможне місце на
відбірковому турі Київського міського конкурсу-огляду колективів
художньої самодіяльності, з гідністю виборов право представляти
академію у фіналі, який відбудеться в жовтні цього року. 

Це досягнення стало можливим тільки завдяки багатогодинним
репетиціям та відповідальним ставленням учасниць до виконання
поставлених задач.

Хотілося б відмітити, що в конкурсному виступі, разом з відомим
«Святковим дефіле» дівчата ансамблю презентували  абсолютно
новий номер «У ритмі футболу», що став нововведенням  у творчій
роботі ансамблю.  Адже до цього дівчата ніколи не виступали в тако-
му жанрі. Дебют пройшов вдало і нема сумнівів, що цей номер стане
окрасою творчої програми ансамблю.

Бажаємо дівчатам подальших творчих успіхів та й надалі з гід-
ністю представляти академію на теренах нашої країни! 

Лілія Дідух

Міжнародний досвід 
Нещодавно провідний науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії експертно-криміналістичного забез-
печення діяльності ОВС Навчально-наукового інституту
підготовки фахівців для експертно-криміналістичних під-
розділів НАВС підполковник міліції Максим Калатур від-
відав м. Віченца (Італійська Республіка), де він пройшов
навчальний курс «Захист цивільного населення» у Центрі
підвищення кваліфікації поліцейських підрозділів із під-
тримання стабільності.

Зазначений Центр (далі - CoESPU) створено у 2005 році
на базі колишньої школи молод-
шого командного складу Корпусу
карабінерів Італійської
Республіки на виконання рішення
наради глав держав «Великої
вісімки» з метою підготовки
командних кадрів середньої та
старшої ланки для поліцейських
підрозділів ООН із підтримання
стабільності.

Максим Калатур пройшов
курс разом із 30 представниками
із 15 різних держав (Бангладеш,
Бенін, Буркіна-Фасо, Гана, Індонезія, Іорданія,  Кенія,
Непал, Нігерія, Мавританія, Пакістан, Руанда, Румунія,
Сенегал, Україна). Більшість слухачів вже мали значний
досвід роботи в миротворчих місіях.

Навчальний курс викладався англійською мовою і був
розрахований на слухачів із рівнем мовної підготовки
«вищий за середній» та/або «вищий». Використовувались
поліцейська та військова термінологія, абревіатури, які
вживаються офіцерами правоохоронних органів місій ООН

під час участі у миротворчих операціях.
5 червня 2015 року зведений загін CoESPU прийняв

участь у військовому параді з нагоди святкування 201-річ-
ниці створення Корпусу карабінерів Італійської
Республіки. На вказаному заході зокрема були присутні
міністри оборони та внутрішніх справ уряду республіки
Італія.

Лекції та практичні заняття проводились викладачами
та інструкторами CoESPU, а також спеціально запрошени-
ми фахівцями з галузевих питань і представниками міжна-
родних організацій, діяльність яких вивчалась (ООН, ЄС,

ОБСЄ, НАТО тощо). Високий
рівень їхньої професійної підготов-
ки та організації навчання забезпе-
чив ефективну теоретичну і прак-
тичну підготовку слухачів для учас-
ті у міжнародних миротворчих
місіях та операціях із підтримання
миру та безпеки.

Загалом навчання у CoESPU
дало змогу підвищити фахову та
мовну підготовку до рівня міжна-
родних стандартів. Активна участь
цивільних, поліцейських та військо-

вих представників різних країн світу сприяла обміну досві-
дом і відпрацюванню взаємодії в інтернаціональному
колективі.

Отримані за результатами навчання на згаданому курсі
теоретичні знання, практичні навички та вміння, досвід
спілкування з іноземними колегами будуть використані для
удосконалення підготовки кандидатів до участі у міжнарод-
них миротворчих операціях. 

ВЗГ НАВС

Напередодні 20-річчя ветеранської організації НАВС її
ветерани і профспілковий актив здійснили поїздку в мальовни-
чий куточок нашої України – Чернігівщину, землю родючу,
плодовиту, але трагічну своєю долею. 

Історія краю пам’ятає монголо-татарську навалу, трагедію
першої гетьманської столиці Батурина і її мешканців, втрати,
які понесла Чернігівщина в роки Другої світової війни.

Проте ця земля подарувала світу надзвичайно таланови-
тих постатей, серед яких актриса Марія Заньковецька, кіноре-
жисер Олександр Довженко, письменники Михайло
Коцюбинський і Юрій Збанацький, хоровий диригент Григорій
Верьовка та багато інших. 

Перша наша зупинка – в Козельці, історія якого нерозрив-
но пов’язана з українським козацтвом. У 1636 р. Козельцю
було надане Магдебурзьке право, а з 1708 року він став адмі-
ністративним центром Київського полку, про що нагадує буди-
нок полкової канцелярії.  Розквіт Козельця пов’язаний з роди-
ною Розумовських, а Кирило Розумовський став  Гетьманом
України.

У Чернігові ми відвідали святі місця: Спасо-
Преображенський собор, Храм Успіння Пресвятої Богородиці,
Антонієві печери, монастирський підземний комплекс. Над
ним у ХІІ ст. побудували Іллінську церкву, а поруч – Свято-
Троїцький собор.

Але крім культурної  програми у нас був і професійний
інтерес цієї подорожі. Чернігівська міліція та її ветеранська
організація славні своїми традиціями, про які нам розповіли на
зустрічі в Управлінні МВС України заступник начальника
Управління по кадрах Костянтин Фещенко і голова Ради вете-
ранів Павло Скнар, який до речі є випускником нашого
навчального закладу і дав високу оцінку підготовці кадрів у
виші, з гордістю назвав прізвища своїх викладачів: Шагі-
Ахметовича Якупова, Володимира Попова, Олександра
Співака. Павло Скнар одночасно є членом Президії Асоціації
ветеранів МВС і недаремно, бо ця організація, в чому ми пере-

коналися, проводить велику роботу серед її членів.  Перш за
все, організовує соціально-правовий захист ветеранів, вико-

ристовуючи можливості волонтерського руху, стимулює розви-
ток індивідуальних уподобань ветеранів, серед яких є і поети,
і художники. Так Костянтин Матвієнко після виходу на пенсію,
вперше взявши в руки пензель, відобразив красу рідного краю
у картинах, а нещодавно написав художньо-документальну

повість “Розкидане каміння збирають” про історичну долю
своєї родини. Ветеран-воїн-інтернаціоналіст Юрій Чуб майс-
терно вирізає із дерева історичні персонажі. Ветеран
Володимир Носко присвятив своє дозвілля збору раритетів
минулого століття і у власній кімнаті влаштував музей побуто-
вих предметів, які відвідують всі бажаючі. Полковник міліції
Петро Кропив’янський написав  книги  “На варті закону” та
“В лісах навколо Ніжина”.

В області встановлено 10 меморіальних дощок ветеранам
міліції; пост ДАІ, де загинув працівник міліції Василь Кичко,
названі його ім’ям, а також шість вулиць в регіоні названі на

честь колишніх працівників міліції.
У свою чергу, ми поділилися досвідом роботи нашої орга-

нізації. Особливо про діяльність волонтерів, що актуально у
підтримці підрозділів міліції, які задіяні в антитерористичній
операції на сході України.

Про участь у героїко-патріотичному вихованні майбутніх
правоохоронців розповів заступник голови Ради ветеранів
Анатолій Довбня, а професор Володимир Кухаренко зробив
акцент на Указі Президента України «Про заходи щодо поліп-
шення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
Члени Ради ветеранів Сергій Сторожев та Анатолій Зюнькін
розповіли про вступну кампанію в академії і вручили керів-
ництву управління міліції  Чернігівщини відповідні методич-
но-інформаційні матеріали.

Учасники подорожі відвідали Музей історії міліції цього
краю. Завдяки розповіді його директора Миколи Савченка ми
взнали про непросту і легендарну історію міліції.  За надану
можливість ознайомитися з нею Рада  ветеранів НАВС вручи-
ла керівництву музею Подяку та книги професора Анатолія
Чайковського “Айсберг” і “Запомните меня таким…” про
легендарну людину академіка Петра Михайленка, а також
книги, видані Радою ветеранів до 70-річчя Великої Перемоги.
Також були обговорені питання про подальшу  співпрацю з
музеєм МВС України НАВС.

По всьому маршруту з нами люб’язно перебував член Ради
ветеранів УМВС полковник міліції Іван Левченко.

Завершена наша тематична і професійна подорож вшану-
ванням пам’яті воїнів 227-го полку НКВС,  які загинули в
вересні 1941 року,  захищаючи Київ від нацистських загарбни-
ків на рубежі сіл Красилівка-Калинівка-Рожівка.

Впевнені, що подібні заходи будуть  сприяти розвитку
ветеранського руху, підвищувати  імідж української міліції і
сприятимуть патріотичному вихованню молоді.

Юрій Кобринський,    
Олексій Стародуб

Цікава і корисна співпраця

Лише перемоги
17 червня ННІ підготовки фахівців для експертно-криміна-

лістичних підрозділів зібрав у себе представників чотирьох
інститутів Національної академії внутрішніх справ. Сюди
прийшли професіонали у сфері спорту, ті для кого командний
дух і спортивна честь не порожні слова. Понад 100 курсантів,
які вже неодноразово проявляли себе в рідних інститутах, при-
були аби ще раз довести свою вірність і серйозність нелегкій
справі.

Багаточисельні вболівальники інституту експертів-кримі-
налістів створили свою фан-зону, а представники кафедри вог-
невої та спеціальної підготовки ретельно спостерігали за свої-
ми вихованцями-учасниками. Наші спортсмени зі всіх сил
боролися за перемогу і в кінцевому результаті інститут проя-
вив себе з найкращої сторони.

Отже, у змаганнях особистого типу дівчата долали від-
стань в один кілометр і беззаперечними призерами стали:

І місце – Салій Т. (ННІПФПМГБПСНГУ);
ІІ місце – Поклонська І.(ІКВС);

ІІІ місце – Шевченко В. (ННІПФЕКП).
Серед юнаків, що долали дистанцію в один кілометр виді-

лилися:
І місце – Алімов В. (ННІПФЕКП);
ІІ місце – Рябуха О. (ННІФПСКМ);
ІІІ місце – Антоненко А. (ІКВС);
Переможцями забігу на три кілометри стали:
І місце – Рабчун В. (ННІПФЕКП);
ІІ місце – Пінчук О. (ННІФПСКМ);
ІІІ місце – Будаква А. (ІКВС).
До того ж наш інститут відмітився у заліку командного

типу, тих же змагань:
І місце – ННІПФЕКП;
ІІ місце – ННІПФПМГБПСНГУ;
ІІІ місце – ННІФПСКМ;
IV місце – ІКВС.
День видався багатим та насиченим, а наші курсанти зали-

шилися у гарному настрої, наповнені атмосферою перемоги і
жаги до майбутніх підкорень усіх дистанцій.

Олена Уніловська

Призначено керівників нової патрульної поліції
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Фінішна пряма 2015
Підійшов до закінчення ще один службово-навчальний рік у

Національній академії внутрішніх справ. Курсанти вийшли на фінішну
пряму, а саме здачу сесії
– важливий період для
кожного курсу. З особ-
ливою відповідальністю
до закінчення навчання
підійшли здобувачі сту-
пеня вищої освіти
«магістр» випускного
курсу.

З хвилюванням і
сумлінністю постави-
лись до кожного дер-

жавного екзамену курсанти навчально-наукового інституту підготовки фахів-
ців для експертно-криміналістичних підрозділів. Екзаменаційну комісію очо-
лив проректор академії Сергій Чернявський.

Ми ні на секунду не сумніваємося у здібностях наших п’ятикурсників –
за час навчання вони в повному обсязі оволоділи всіма необхідними знання-
ми і вже неодноразово проявляли їх на практиці. 

Олена Уніловська

8 червня у Прикарпатському факультеті відбувся
персональний розподіл курсантів випускного курсу
для подальшого проходження служби в органах внут-
рішніх справ України за участю ректора Національної
академії внутрішніх справ генерал-майора міліції
Володимира Чернєя,
начальника УМВС в
Івано-Франківській
області полковника
міліції Віктора
Шкутова та представ-
ників кадрового забез-
печення комплектую-
чих підрозділів.

Відкрив захід рек-
тор академії, який
побажав курсантам
легкої служби, завжди
дотримуватись принципів чесності, людяності та
справедливості. Також керівник вищого навчального
закладу подякував усім за правильний підхід і добро-

совісне ставлення до навчання та дисципліни.
За погодженням з керівниками (Г)УМВС України

курсанти були розподілені по різним областям
України. Всім випускникам запропоновано посади
відповідно до отриманої спеціалізації, а також доведе-

но порядок прове-
дення персонально-
го розподілу та
роз’яснено процеду-
ру перерозподілу до
інших територіаль-
них органів внутрі-
шніх справ.

Після закінчення
заходу члени комісії
побажали курсантам
набуття досвіду у
практичних підроз-

ділах ОВС і у подальшому успішного складання
випускних іспитів.

Прикарпатський факультет

Ректор НАВС взяв участь у розподілі курсантів випускного курсу Для майбутнього покоління
Всі люблять дітей, їхнє особливе бачення світу, безкорисливість вчинків, захоплення всім,

що їх оточує. Та аби розвивати інші, необхідні в житті якості, їм варто допомагати, підтриму-
вати і налаштовувати на правильні рішення. З дитинства батьки виховують особистість у
малечі, з часом у їх оточенні з’являються вчителі, однолітки, що мають неабиякий вплив на

формування власного світоба-
чення у дитини. 

Наші курсанти навчально-
наукового інституту підготовки
фахівців для експертно-криміна-
лістичних підрозділів вирішили
не бути осторонь і допомогти
школярам у вирішенні питань,
які на їхньому етапі розвитку
грають чималу роль. Тож, спіль-
но з Деснянською районною в
місті Києві державною адмініс-
трацією, представники юридич-
ної клініки без вагань відправи-

лися у місцеві школи, де сьогодні організовані літні табори, щоб знайомити учнів із життєво
важливими правилами.

Завчасно продумавши схему дій, курсанти робили все, аби слухачі не нудьгували, а лише
з користю проводили час. Так ми за допомогою ігор і цікавих розповідей залучили маленьких
громадян до нашої бесіди, що одразу ж привело до позитивних результатів. Дітлахи активно
брали участь у обговоренні питань з пожежної безпеки, небезпечних ситуаціях на вулицях і
дворах, поведінки на дорозі. Час проведений у школах пролітав непомітно, але дуже плідно.
За досить короткий термін наші заняття відвідали близько 450 учнів четвертих класів із 294,
212, 247, 119 шкіл. 

Ми були здивовані уважністю наших слухачів, вони з цікавістю приходили на зустрічі, що
підтвердило необхідність їх проведення. Чекаємо з нетерпінням нових запрошень, адже разом
із ними ми теж впевнено розвиваємося і набуваємо досвіду. Робота триває.

Олена Уніловська

І відпочили, і духовно збагатились
14 червня курсанти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громад-

ської безпеки та психологічної служби відвідали один з найбільших художніх музеїв України -
Національний музей українського народного декоративного мистецтва. Розташований він на
території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у приміщенні
колишніх митрополичих покоїв і прилеглої до них домової Благовіщенської церкви, які є пам’ят-
ками архітектури ХVІІІ - поч. ХХ ст.

Курсанти з цікавістю і захопленням
розглядали різноманітні за матеріалом,
формою, декоруванням і призначенням
предмети домашнього вжитку, перетво-
рені руками талановитих майстрів на
високохудожні мистецькі твори. Всі
вони мають яскраво визначені регіо-
нальні відмінності.

Найбільше юнакам і дівчатам сподо-
балося, що у всіх роботах простежують-
ся народні традиції і звичаї, які переда-
ють глибоку філософську думку,
настрій, емоції, світовідчуття, у всіх
експонатах втілена певна ідея, конкрет-
ний образ. 

В експозиції музею представлені всі види народного мистецтва України: килимарство, ткац-
тво, вибійка, вишивка, кераміка, різьблення та розпис по дереву, художня обробка шкіри, рогу та
металу, скло, фарфор, писанкарство, народний живопис та іконопис. Дівчатам найбільше сподо-
балося українське народне вбрання: мистецтво крою, ткання, вишивки, аплікації, вибійки, пле-
тіння, обробки шкіри. Їхню увагу привернули традиційні жіночі прикраси: дукачі, коралі, вене-
ціанське намисто, вироби з бісеру.

«Це був чудово проведений час. Ми відкрили для себе багато нового зі сторінок українсько-
го мистецтва», – діляться враженнями курсанти. Всі із задоволенням підтримують такий відпо-
чинок, адже він збагачує духовно.

Тетяна Андрусик

Робота наукових гуртків 
як складова підготовки майбутніх юристів 

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному навчально-науковому інституті
(факультеті) працюють наукові гуртки, які функціонують на базі кафедр і наукових лабораторіях.

Саме наукові гуртки, що діють під керівництвом досвідчених науково-педагогічних і наукових працівників
кафедр та наукових лабораторій, є осередком народження та становлення майбутнього наукового потенціалу
Національної академії внутрішніх справ та юридичної науки. Тут складні наукові проблеми знаходять своє
вирішення у наукових доробках найнаполегливіших та найпрацьовитіших молодих дослідників.

Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального року. У 2014/2015 навчальному році
у 57 наукових гуртках займається понад 970 курсантів,
слухачів та студентів. 

Члени наукових гуртків є активними учасниками
міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науко-
вих конференцій, семінарів та круглих столів, олімпі-
ад, конкурсів, що проводяться за межами академії.
Зокрема, за звітний період представники академії
брали участь у понад 300 заходах, що проводяться
Міністерством внутрішніх справ України,
Міністерством освіти і науки України, Національною
академією наук України та іншими відомствами і гро-
мадськими організаціями.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки
України від 23.12.2014 № 1506 «Про проведення

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році» 19 лютого 2015 року в академії проведе-
но ІІ (загальноакадемічний) тур Олімпіади з англійської та німецької мов. Відрадно, що студентка ННІ права і
психології НАВС Катерина Кулик стала переможцем І етапу та І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальної дисципліни “Англійська мова” 2014/2015 навчальних років.

Окрім цього, на міжвузівській олімпіаді з іноземних мов серед вищих навчальних закладів сектору безпе-
ки України, що відбулася 26 березня 2015 року в Національної академії Служби безпеки України, де перше
місце з напряму «Німецька мова» виборов курсант ННІ підготовки фахівців для експертно-криміналістичних
підрозділів Павло Касап.  До участі у Конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів і
молодих учених, що присуджуються НАН України у 2014/2015 навчальному році, академією було надіслано 7
наукових робіт курсантів та студентів НАВС, за результатами їх розгляду конкурсною комісією всі було визна-
но переможцями. 

Грамотою НАН України нагороджено студентку ННІ права та психології Дар’ю Михальчук, тема наукової
роби: “Проблеми правового становища суб’єктів господарювання, зареєстрованих у зоні проведення
Антитерористичної операції”; студентку ННІ права та психології Віту Воробей, тема наукової роботи:
“Стратегічні завдання і перспективи реформування судової влади в Україні в сучасних умовах”; курсанта 3-го
курсу ННІ підготовки фахівців слідства та кримінальної міліції Володимира Шелестинського, тема наукової
роботи: “Сучасний стан та запобігання жіночій злочинності в Україні”; курсанта 2-го курсу ННІ підготовки
фахівців слідства та кримінальної міліції Андрія Синоверського, тема наукової роботи: “Людина як предмет
філософського аналізу”; студентку освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” ННІ права та психології Стеллу
Фурманович, тема наукової роботи: “Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспіль-
ства в умовах модернізації системи державного управління в Україні”; студентку ННІ права та психології
Наталію Жук, тема наукової роботи: “Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я студентів та кур-
сантів”.

Премією Національної академії наук України відзначено: студентку ННІ права та психології Ірину
Мойсеєву, тема наукової роботи: “Актуальні проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з торгів-
лею людьми та іншими незаконними угодами щодо людини”.

Щорічно кращі курсанти і студенти, які є членами наукових гуртків академії, висуваються на призначення
академічної стипендії Президента України. Так, відповідно до наказу МВС України від 18.07.2014 № 696 „Про
призначення академічної стипендії Президента України курсантам та ад’юнкту вищих навчальних закладів
МВС України” молодший сержант міліції Олена Кузьмич, курсант факультету підготовки фахівців для підроз-
ділів кримінальної міліції ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції; молодший
сержант міліції Олена Ремез, курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської без-
пеки ННІ підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України;
рядовий міліції Василь Дехтяров, курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції
ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції; рядовий міліції Владислав
Кузьменко, курсант ННІ підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів призначено на 2014-
2015 навчальний рік академічну стипендію Президента України.

Наказом МВС України від 18.07.2014 № 697 “Про призначення іменної стипендії Верховної Ради України
курсантам вищих навчальних закладів МВС України на 2014-2015 навчальний рік” по Національній академії
внутрішніх справ призначено з 1 вересня 2014 року строком на 2014-2015 навчальний рік іменну стипендію
Верховної Ради України: молодшому сержантові міліції Івану Дулкаю, курсанту факультету підготовки фахів-
ців для підрозділів кримінальної міліції ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної мілі-
ції; молодшому сержантові міліції Анастасії Пустовойт, курсанту факультету підготовки фахівців для підроз-
ділів міліції громадської безпеки ННІ підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та
Національної гвардії України; рядовому міліції Олесі Фасовій, курсанту факультету підготовки фахівців для
підрозділів слідства ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції.

Протягом кожного навчального року члени наукових гуртків і товариств змагаються в конкурсі на кращу
наукову роботу серед курсантів, слухачів і студентів академії. Його підсумки підбиваються на загальноакаде-
мічній науковій конференції, присвяченій Дню науки.

Робота в наукових гуртках курсантів і студентів сприяє вихованню нового покоління юристів – справжніх
правоохоронців ХХІ століття, здатних гідно відповідати на виклики і загрози часу, а також ефективно захища-
ти громадян і державу від протиправних посягань.

Відділ організації науково-дослідної роботи НАВС

Подорож до Батурина
Курсанти ЦСФП НАВС завжди були  шанувальниками історії та архітек-

тури, тому обов’язковим місцем для відвідування в них був Національний
історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”. Юнаки та дівчата

разом зі своїм начальником
курсу Сергієм Бєлунічевим
та його заступником Юрієм
Коцюком вирішили не втра-
чати часу і відправилися у
незабутню історичну подо-
рож до м. Батурина. Цей уні-
кальний заповідник, який
розташований у Батурині, на
Чернігівщині, об’єднує без-
цінні пам’ятки історії, архі-
тектури, культури, археології
і природи: палацово-парко-
вий ансамбль Кирила
Розумовського, будинок гене-
рального судді Василя

Кочубея, музей археології Батурина, Воскресенська церква-усипальниця
гетьмана Розумовського, парк “Кочубеївський”, Миколо-Крупицький монас-
тир, Цитадель Батуринської фортеці. Оскільки саме місто Батурин знаходить-
ся на березі річки Сейм, то у теплу пору року його відвідування можна
поєднати і з приємним відпочинком на природі.

Батурин є найяскравішою пам’яткою козацької доби, оскільки довгий час
місто було резиденцією гетьманів Лівобережної України, зокрема Івана
Мазепи, Пилипа Орлика і Кирила Розумовського.

У Батурині завжди раді гостям. Тут працює колектив, який по справжнь-
ому закоханий у своє місто, у справу, котрій присвячене життя.

У «Гетьманській столиці» намагаються задовольнити всі запити відвіду-
вачів. Зокрема, щосереди тут проводяться особливі екскурсії, під час яких
гості можуть дізнатися, як жили і працювали українські гетьмани, відвідати
при свічках камери слідства і ув’язнення в будинку Генерального судді
Василя Кочубея, послухати поезію, музику…

Свою любов до рідної землі та її історії працівники заповідника пере-
дають гостям. Недаремно відвідувачі з усіх куточків України зауважують:
«Саме тут, у Батурині, я відчув себе українцем». Безсумнівно, всі були в
захваті від такої подорожі і гостинного прийому. Один з курсантів навіть ска-
зав, що Батурин – це місце,куди хотілося б повертатися знову й знову. Тож, на
мою думку, це не останній візит до «Гетьманської столиці». 

Сергій Бєлунічев

Вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні

22 червня Київ разом з усією Україною відзначав
День скорботи і пам’яті жертв війни в Україні.

Нацистська Німеччина атакувала радянські терито-
рії по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного
морів; перші німецькі бомби цього дня впали і на сто-
лицю України. Розпочалася німецько-радянська війна
1941-1945 рр. як складова Другої світової війни.
Український напрям, за планом «Барбаросса», був
одним з найголовніших. Попри героїзм і мужність вій-
ськових, на початок грудня 1941 року війська Вермахту

окупували практично всі землі України. На території
нашої держави загинуло багато ні в чому невинних
людей.

Кожен раз в цей день ми згадуємо про тих, хто так

і не повернувся з війни. Про тих, хто кров’ю і потом
відстоював нашу Перемогу. Про тих, хто першим при-

йняв на себе страшний удар і про тих, чиї життя були
покалічені і зруйновані. 

Так, у столичному парку ім. Миколи Островського
ректор Національної академії Володимир Чернєй
разом з керівництвом Солом’янської райдержадмініс-
трації та іншими представниками навчальних закладів
району поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам-
визволителям. Потому відбувся молебень за упокій
душ та за долю нашої держави. 

Під залпи вогню пролунав Гімн України в знак
того, що всі ми пам’ятаємо героїв, які віддали свої
життя заради того, щоб ми жили під мирним небом.

Ганна  Вербило

Шляхетна справа курсантів
До навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції

Національної академії внутрішніх справ надійшов лист від адміністрації спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернат № 17 Солом’янського району Києва зі слова щирої вдячності керівництву інституту у сприянні та про-
веденні благодійної акції, що відбулася за участю курсантів.

Так, напередодні свята Дня захисту дітей активом курсантського самоврядування за підтримкою працівників
відділення соціально-гуманітарної роботи ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної
міліції Національної академії внутрішніх справ, в рамках
волонтерської роботи була відвідана зазначена школа-інтернат,
в якій навчаються діти з вадами розумового розвитку.

Проведений захід складався з двох частин, перша з яких
була присвячена правопросвітницькій діяльності, під час якої
курсанти інституту провели з вихованцями вищезазначеного
навчального закладу профілактичну бесіду щодо недопущення
неповнолітніми вчинення адміністративних та кримінальних
правопорушень, а друга була спрямована на допомогу курсан-
тів у наведенні благоустрою території та центрального входу
школи-інтернату.

Відрадно, що жоден вихованець інтернату не залишився
поза увагою. Захопившись цікавим спілкуванням з одягненими
у міліцейську форму курсантами, діти отримали в своє незвичне життя шматочок позитиву, з радістю беручи
участь у запропонованих їм конкурсах та розважальних іграх. Усім учасникам зустрічі окрім приємних спогадів
були вручені й подарунки –  іграшки, журнали, дитячі книжки та одяг.

Крім цього, на запрошення дирекції інтернату актив курсантського самоврядування разом з працівниками
відділення соціально-гуманітарної роботи інституту, взяв активну участь у проведенні урочистих заходів, при-
свячених закінченню навчального року. Виступаючи на святковій лінійці «Останнього дзвоника», курсанти
інституту висловили підростаючому поколінню найщиріші побажання та життєві настанови.

Не можливо не помітити, що під час таких зустрічей залишилися повні вражень та позитивних емоцій й самі
майбутні правоохоронці. Оскільки, як справедливо наголошують останні, кожен такий захід – це шляхетна спра-
ва, яка притаманна громадянам із вірою у світле майбутнє та добре життя!

На прощання учні школи-інтернату віддячили курсантів своїми усмішками та сфотографувалися з ними на
добру згадку.

ННІПФПСКМ

Вже вп’ятнадцяте велика родина ліцею зібралась на плацу, щоб надати
путівку у вир дорослого життя своїм вихованцям. До речі, за час існування під-
розділу тут були вручені атестати майже 1200 юнакам і дівчатам. Більша час-
тина випускників присвятила своє життя правоохоронним органам і довела,
що вони гідні продовжувачі міліцейської справи своїх батьків.

Цього дня, щоб привітати учнів прийшли керівництво МВС,
Солом’янської у м. Києві районної адміністрації, академії, почесні гості, педа-
гогічний склад, рідні та друзі.

Спостерігаючи за урочисто вбраними ліцеїстами, можна було помітити на
їх обличчі і радість, і сум водночас, адже за роки навчання ліцей став для них

другою домівкою, де вони пізнавали світ, людей та знайшли багато нових дру-
зів.

Відрадно, що ректорат академії, а зокрема її очільник генерал-майор мілі-
ції Володимир Чернєй, завжди по особливому ставиться до своїх наймолод-
ших вихованців. Вони потребують неабиякої уваги й батьківської опіки, бо
багато з них втратили когось з рідних ще зовсім малими. Тож, звертаючись до
ліцеїстів, ректор зазначив: «Хотів би, щоб ви ніколи не забували про людей, які
дали вам життя, вчили і виховували. Дякую вам за сумлінне навчання, вагомі
здобутки та призові місця на олімпіадах. Тож нехай вам завжди щастить і бере-
же Бог».

У свою чергу мати випускника Наталія Малиш подякувала всім, хто день і
ніч ніс відповідальність за дітей, а перший випускник ліцею Валентин
Білянський, нині майор міліції і працівник апарату МВС України, не прихо-
вуючи хвилювання побажав випускникам, аби вони обов’язково досягли
поставленої мети та згадав, як колись так само стояв на святковій лінійці.

За традицією, що склалася, кращі ліцеїсти поклали квіти до пам’ятника
«Мужності, вірності, героїзму працівників МВС України», а ще вшанували
хвилиною мовчання героїв, які полягли у боротьбі за нашу вільну і незалежну
Україну.

З вітальними словами також звернулися й інші почесні гості, які побажали
випускникам щасливої долі, миру, злагоди, адже у непростий час ці юнаки і
дівчата йдуть у самостійне доросле життя і мають довести чого варті та на що
здатні.

Завершилися урочистості зворушливою церемонією – Клятвою випускни-
ка ліцею, прощанням з Прапором та мелодією останнього дзвоника. Карбуючи
крок, випускники пройшли урочистим маршем.

Потім були обійми, поцілунки, святковий концерт і фотографування на
добру пам’ять.

Попереду у наших випускників зовсім інше, вже доросле життя. Тож нехай
кожен з них знайде свою стежину, обере ту професію, яка визначить його
подальшу долю, звичайно ж, у мирній і суверенній Україні.

Оксана Чміленко

В юридичному ліцеї імені Ярослава
Кондратьєва НАВС пролунав останній

дзвоник для 73 випускників
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