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Засідання конференції трудового 
колективу

Нещодавно в Національній академії внутрішніх справ від-
булося спільне засідання конференції трудового колективу та
Вченої ради. Такий захід відбувається щорічно, відповідно до

Закону України “Про вищу освіту” та Статуту НАВС. Його
головною метою є аналіз результатів роботи в минулому
навчальному році та обговорення завдань на новий навчальний
сезон.

Головним доповідачем на заході був ректор Володимир
Чернєй, який прозвітував про підсумки діяльності академії в
2013/2014 навчальному році та визначив основні завдання
колективу на наступний рік. Зокрема, він зупинився на резуль-
татах вступної кампанії. «Це серйозне випробування для ака-

демії. У системі вишів МВС ми єдині, хто спромігся якісно
провести конкурсні випробування і в цілому виконати держав-
не замовлення. На навчання зараховано понад 2,5 тис. осіб, у
тому числі 882 курсанти − і жоден з них не змінив свого намі-
ру вчитись саме в академії», - зазначив глава вишу.

Також Володимир Васильович зупинився на питаннях ста-
новлення і розвитку Прикарпатського факультету, який став
однією з структурних одиниць Національної академії; забезпе-
чення продовження навчання курсантів, переведених з
Луганського університету та Донецького інституту МВС; орга-
нізаційного удосконалення навчального процесу і його мето-
дичного забезпечення; посилення практичного спрямування
навчання тощо.

Коли мова йшла про реформування МВС України, то рек-
тор зауважив, що це обов’язково стосується і відомчої освіти.
НАВС не тільки є співрозробником програми такого реформу-
вання, а й активним її учасником. Базовим у виробленні відпо-
відних положень є новоприйнятий Закон України «Про вищу
освіту», у підготовці проектів якого брали участь і працівники
академії.

На конференції розглядалася низка інших питань, про які
доповідали начальник навчально-методичного центру Таїсія
Корж-Ікаєва («Про схвалення перехідних навчальних планів
прискореної підготовки фахівців для органів внутрішніх справ
у Національній академії внутрішніх справ в особливий
період», «Про схвалення перехідних навчальних планів підго-
товки фахівців у Національній академії внутрішніх справ із
числа курсантів, які переведені з Луганського державного уні-
верситету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Донецького

юридичного інституту МВС України та Львівського державно-
го університету внутрішніх справ» тощо). 

Також на порядок денний були винесені питання «Про
результати експерименту щодо запровадження рейтингової
системи оцінки діяльності науково-педагогічних працівників і

структурних навчальних підрозділів Національної академії
внутрішніх справ» та «Про обрання виборних представників
до складу Вченої ради Національної академії внутрішніх
справ». Доповідав по цим позиціям учений секретар Ученої
ради Сергій Константінов.

Проект рішень конференції трудового колективу в цілому
був підтриманий колективом академії.

Людмила Зеленко

День знань
1 вересня в Національній академії внутрішніх

справ відбулися урочистості з нагоди Дня знань за
участю заступника міністра внутрішніх справ Миколи
Величковича.

- У непростий для нашої країни час ви обрали
нелегкий шлях – присвятити себе служінню закону й
Україні. У Національній академії ви достойно пройде-
те навчання під керівництвом досвідчених педагогів,
які доповнять вашу життєву позицію, - зазначив
заступник глави відомства.

На адресу юнаків і дівчат, які стали курсантами,

прозвучали теплі слова вітання від ректора НАВС
генерал-майора міліції Володимира Чернєя, який
побажав успіхів в оволодінні новими знаннями, а
батькам подякував за підтримку свідомого вибору
своїх дітей. Володимир Васильович зачитав приві-
тання від імені Міністра внутрішніх справ з Днем
знань і вручив курсантам символічну залікову книж-

ку.
Традиційно до слова були запрошені викладачі,

батьки і власне вихованці. За доброю православною
традицією заступник голови Синодального відділу
Української православної церкви по взаємодії зі
Збройними силами та іншими військовими форму-
ваннями протоієрей Віталій Приходько запросив
всіх помолитися за першокурсників і благословив
їх у нове життя.

Заходи закінчилися урочистим проходженням
курсантів, показовими виступами злагоджених дій
спеціальних підрозділів та концертом. 

По тому всіх охочих пригощали запашним обі-
дом, який по-особливому смакував на свіжому повіт-
рі. Батьки та гості мали змогу ознайомитися з умова-
ми навчання та проживання своїх дітей.

Людмила Зеленко

Свято 1 вересня
У Прикарпатському факультеті НАВС відбулися урочистості з нагоди

Дня знань. 
На святкування прибули вельмишановні гості: проректор Національної

академії внутрішніх справ полковник міліції, доктор юридичних наук
Чернявський С.С.,
заступник начальника
УМВС в Івано-
Франківській області
підполковник міліції
Воробйов Р.А., началь-
ник управління СБУ в
І ва н о - Ф р а н к і в с ь к і й
області полковник
Найдич М.В., заступник
начальника управління
Державної пенетенціар-
ної служби України в
Івано-Франківській області полковник внутрішньої служби Репецький С.П.,
заступник начальника Територіального управління МНС України в Івано-
Франківській області підполковник  Федунків В.С., канцлер єпархії УПЦ КП
митрофорний протоєрей Василь Бурак, завідувач єпархією УАПЦ митрофор-
ний протоєрей отець Іван Стефанків, синкл у справах капеланського служін-
ня УГКЦ отець Василь Рак, радник начальника УМВС України в Івано-
Франківській області Зінь І.В., голова ветеранської організації при УМВС в
Івано-Франківській області Долішній Г.Г., голова батьківського комітету
Прикарпатського факультету Костюк О.П.

Урочистості розпочалися із виконання Державного гімну та вшанування
пам’яті військових, правоохоронців та добровольців, які загинули в боротьбі
за волю та суверенітет і територіальну цілісність України. 

До курсантів, студентів та гостей свята з промовою звернувся проректор
Національної академії внутрішніх справ полковник міліції Сергій
Чернявський, в якій привітав присутніх з початком нового навчального року,
побажав наснаги й нових звершень, а також зачитав вітальні слова від
Міністра внутрішніх справ з Днем знань.

Представники духовенства провели християнський обряд – традиційну
посвяту курсантів і студентів на успіх у службі та навчанні в новому навчаль-
ному році.

Музична композиція у виконанні Володимира Коваленка стала гармоній-
ним доповненням святкого мітингу. А на завершення, як і належить, курсан-
ти пройшли урочистим маршем під звуки духового оркестру
Прикарпатського факультету НАВС.

Прикарпатський факультет НАВС

Духовне збагачення
Новий навчальний рік розпочався, і курсанти прибули до

підрозділів академії, щоб продовжувати отримувати необхідні
фахові знання. Але поряд з такими повсякденними справами
як навчальні заняття, самопідготовка, наряди, необхідно зна-
ходити час і на цікаве змістовне дозвілля. 

Тож відділенням соціально-гуманітарної роботи навчаль-
но-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів
міліції громадської безпеки та Національної гвардії України,
на вихідні дні 14, 20 та 21 вересня, для курсантів факультету
підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпе-
ки були організовані безкоштовні екскурсії до Києво-
Печерського історико-культурного заповідника. Відвідали їх і
курсанти, які прибули на навчання до інституту з ЛДНУВС ім.

Е.О. Дідоренка та ДЮІ МВС України.

Професійні екскурсоводи ознайомили їх з історією виник-

нення однієї з найвизначніших святинь православного світу –
Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Курсанти мали
змогу помилуватися стародавніми храмами та монастирськи-
ми будовами, золотими куполами церков та побувати під зем-
лею в таємничих лаврських печерах, осяяних славою та святіс-
тю подвижників лаврських.

Особливо піднесений настрій відчули всі, коли почали
лунати дзвони Великої лаврської дзвіниці. Бажаючі поставили
свічки та придбали іконки для себе та своїх рідних.

Головне, під час екскурсій курсанти не тільки дізнались
багато цікавих історичних фактів, а й збагатили духовно свій
внутрішній світ.

Елеонора Маковецька

Екскурсія по Києву
Без минулого немає майбутнього… Саме для

того, щоб ознайомити курсантів та слухачів з час-
тинкою історії столиці 20 вересня для них була
організована екскурсія за тематикою «Історія ста-
новлення ОВС в м. Києві з початку ХІХ століття».
Про цікаві моменти з історії «міста каштанів» май-
бутнім та нинішнім правоохоронцям розповідав
пенсіонер ОВС, колишній співробітник централь-
ного апарату МВС України Олександр Олексійович
Абарінов. 

Екскурсія проходила в формі прогулянки і роз-

починалася вона з центрального входу до
Маріїнського парку. Далі повільна прогулянка його
алеями, зупинки біля Маріїнського палацу та
пам’ятника генералу Ватутіну, що повільно пере-
йшла в екскурсію по вулиці Липській. 

Наступним було колишнє приміщення НКВС, а
передувала йому колишня садиба княгині
Уварової, доньки поміщика Терещенка. Курсанти
та слухачі мали можливість пройти по кімнатах цієї
окутаної легендами будівлі. 

Після цього було ще декілька не менш цікавих
зупинок: будинок культури МВС, колишній буди-
нок адвоката Коваленка та «шоколадний будинок»,
де зараз розташований фонд екс-президента
Леоніда Кучми.

На такій приємній ноті екскурсія-прогулянка
закінчилась, а курсанти та слухачі ФПФПС
ННІПФПСКМ Національної академії внутрішніх
справ відкрили для себе нову історію післяреволю-
ційного Києва.

Анна Клим

Перемога, присвячена Дню фізичної культури і спорту

13 вересня в парку відпочинку «Першотравневий» (вул. Курська) був проведений Солом’янський легкоатлетичний пробіг, присвя-
чений Дню фізичної культури і спорту України, участь в якому взяла і збірна команда Національної академії внутрішніх справ.

Нашим легкоатлетам довелось змагатись з представниками вищих навчальних закладів Солом’янського району, де фаворитами
визнавались команди Київського національного університету будівництва і архітектури та Київського електромеханічного коледжу.

Слід зазначити, що до складу збірної команди Національної академії внутрішніх справ увійшли представники навчально-науково-
го інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції, юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва та
навчально-наукового інституту права та психології.

У результаті напруженої боротьби наші спортсмени вибороли загальнокомандні перші місця серед чоловіків та серед жінок.
В особистій першості переможцями та призерами стали:

серед жінок:
І місце – рядовий міліції Йовенко Анна Миколаївна, курсант 3-го курсу

навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та
кримінальної міліції;

ІІ місце – рядовий міліції Маслей Марина Володимирівна, курсант 2-го
курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слід-
ства та кримінальної міліції;

серед чоловіків:
ІІ місце – рядовий міліції Листушенко Руслан Вікторович, курсант 2-го

курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слід-
ства та кримінальної міліції;

ІІІ місце – рядовий міліції Вовтонюк Назар Олександрович, курсант 2-го
курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції.

Андрій Купар 

Слухачі магістратури спільно з курсантами зі східних регіонів
відвідали театр ім. Івана Франка 

Ситуація, що склалася сьогодні на Сході України, змінила життя чи не кожного громадянина нашої держави. Не є винятком і курсанти
Донецького юридичного інституту МВС України та Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, які продов-
жують навчання на базі Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів
слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ. Для адаптації
майбутніх правоохоронців в нових умовах та з метою ознайомлення з історичним та сучас-
ним центром столиці, культурно-масовим життям академії, третього вересня керівництво
факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС організували
під керівництвом слухачів магістратури відвідування Національного академічного драма-
тичного театру імені Івана Франка,  де їхній увазі пропонувалася вистава режисера-поста-
новника Ігора Афанасьєва «Едіт Піаф. Життя в кредит». 

Історія про тернистий шлях дівчинки, що народившись сліпою, отримала в дарунок
неперевершений голос та стала знаменитою французькою співачкою й акторкою, однією з
найвідоміших естрадних співачок світу настільки захопила глядачів, що три години, протя-
гом яких відбувалося сценічне дійство, пролетіли як одна мить. Не менш зацікавила нових
членів міцної курсантської родини і величність будівлі театру, його внутрішнє оформлення, акторський склад та їх талант.

Після вистави слухачі магістратури провели для курсантів, що ще перебували під впливом емоцій від майстерної гри акторів, невелич-
ку прогулянку головною вулицею Києва. По тому задоволені та злегка втомлені курсанти повернулися на територію інституту, висловивши
слухачам магістратури свою вдячність та бажання відвідувати подібні заходи і в майбутньому.

Анна Клим

“РЕТРО-ФОТО”

Концерт-вітання
22 вересня в навчально-науковому інституті підготовки фахівців

для експертно-криміналістичних підрозділів відбувся концерт-вітан-
ня за участю курсантів з Донецького юридичного інституту МВС
України, що віднині переведені до НАВС. Юнаки і дівчата проде-
монстрували гарні навики танцю та співу, а також показали високу
майстерність у відмінних жартах. Курсанти зі сходу країни подяку-
вали за гарний прийом в Національній академії внутрішніх справ і

відмітили, що їх переживання були марними, адже у Києві їх при-
йняли як рідних.

На святковий вечір завітав ректор вишу Володимир Чернєй, який
подякував за чудову атмосферу та гарний настрій. Оскільки захід

був на патріотичну тематику, то Володимир Васильович від імені
всіх присутніх зазначив, що концерт всім сподобався та не залишив
нікого без позитивних емоцій. «Відрадно, що дух патріотизму в
наших серцях і душах з роками не слабшає, а тільки набирає сили»,
- підкреслив ректор. Він побажав молоді надалі всебічно розвивати-
ся, а також натхнення та успіхів у навчанні.

Катерина Бурмістренко,
Анастасія Малікова
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«Передові методи навчання працівників
органів внутрішніх справ»

17 вересня в Національній академії внутрішніх справ від-
бувся семінар «Передові методи навчання працівників органів
внутрішніх справ». У ньому взяла участь іноземна делегація
International Criminal Investigative Training Assistance Program
(ICITAP). У її складі прибули Роберт Пікок – директор проек-
ту (ІСІТАР) в Україні, Рон Гленсор та Тріші Кінг – радники
Департаменту юстиції США. Також учасниками заходу стали
представники від НАВС, ХНУВС, ДДУВС, ЛьвДУВС,
ОДУВС, училищ професійної підготовки працівників міліції
ГУ МВС в м. Києві, Волинської, Донецької, Житомирської,
Запорізької, Київської, Одеської, Сумської та Чернівецької

областей, Вінницького та  Рівненського вищих професійних
училищ ДДСО.

Основною метою заходу стало ознайомлення представни-
ків навчально-методичних підрозділів галузевих навчальних
закладів із новітніми методами навчання закордонних колег.
На початку зустрічі Тріші Кінг наголосила на тому, що окрім
відмінностей у роботі  наших країн також є і багато спільного
в діяльності міліції України та поліції США.

Під час заходу учасники ознайомилися з інноваціями та
особливостями навчального процесу, а також із альтернатив-
ними методами викладання. Загалом зустріч з часом перейшла
із суто ділового формату до атмосфери дискусії та невимуше-
ного спілкування. 

Ганна Вербило

Національну академію відвідала
делегація Консультативної місії ЄС

Одним з важливих етапів становлення України як європейської держави є міжнародна взаємо-
дія на всіх рівнях і напрямках. Особливим пунктом у рамках імплементації асоціації ЄС являєть-
ся вирішення питань, пов’язаних з реформуванням сектору цивільної безпеки України.

Так, 18 вересня з робочим візитом до НАВС завітали представники Консультативної місії ЄС
Ієн Уоррік та Деніел Фаррел з заступником керівника місії з оперативних питань Пітером Епплбі,
де разом з керівництвом академії були обговорені питання можливостей міжнародного співробіт-
ництва. Під час цієї зустрічі очільник вишу Володимир Чернєй зазначив: «Наш навчальний заклад

вже давно співпрацює за різними
напрямами з поліцейськими структу-
рами інших країн. Яскравим прикла-
дом такої співпраці є успішне прове-
дення «ЄВРО-2012», під час якого в
академії знаходився штаб координа-
ції поліцейських. Повертаючись до
сьогоднішнього дня, хочу зазначити
що в Україні відбувається не лише
реформування силових підрозділів, а
й створюється принципово новий
підхід до підготовки офіцерів, що
постійно вимагає від колективу ака-
демії дотримання високих вимог

освіти європейського зразка». 
У свою чергу, представники місії виразили зацікавленість у початковій підготовці поліцей-

ських кадрів різних категорій, а саме цивільних осіб, які виявили бажання працювати в правоохо-
ронних органах та перепідготовці поліцейських і офіцерів з військовим досвідом. Також члени
делегації наголосили на необхідності впровадження частини європейського досвіду поліції для
створення дійсно всебічної бази знань у правоохоронців.

Крім того, до програми перебування входило відвідування сучасних навчальних аудиторій та
наукових лабораторій, а також візит до центру спеціальної та фізичної підготовки НАВС, де окрім
навчання курсантів проводиться підготовка персоналу для виконання завдань із підтримання миру
та громадського порядку в складі поліції ООН, ОБСЄ та ЄС в зонах конфліктів в різних країнах
світу.

Після закінчення офіційної частини візиту, гості отримали фото на згадку та відвідали Музей
МВС України НАВС.

Леонід Кальченко

У НАВС урочисто відзначили 100-річний
ювілей «Людини тисячоліття» 

Із вересня 2013 року в Національній академії внутрішніх
справ у зв’язку з наближенням 100-ліття академіка Петра
Петровича Михайленка ‒ одного із засновників цього навчаль-
ного закладу, багаторічного керівника науковою роботою в

ньому, першого в Україні доктора юридичних наук в галузі
кримінального права, професора, почесного члена 12 наукових
установ світу, носія почесного міжнародного титулу «Людина
тисячоліття» ‒ тривав проголошений за ініціативою Ради вете-
ранів навчального закладу «Рік академіка Михайленка».
Протягом цього часу ветерани навчального закладу, колишні
співробітники, учні вченого виступали в навчальних підрозді-
лах академії перед курсантами, студентами, ліцеїстами зі спо-
гадами про свого старшого товариша і вчителя, розповідями
про цю видатну людину, про його здобутки в галузі юридичної
науки та освіти.

А 2 вересня цього року ‒ в день народження вченого ‒ в
Національній академії внутрішніх справ відбулися заходи,
присвячені 100-літтю академіка Петра Михайленка. Цей день
розпочався з покладання квітів від ректорату, ветеранської
організації, представників навчальних і наукових підрозділів
та курсантського (студентського) самоврядування академії до
пам’ятника академіку на Берковецькому кладовищі.

Того самого дня відбулася церемонія відкриття аудиторії
імені академіка П.П. Михайленка у центральному корпусі
НАВС. Під час заходу багаторічний керівник слухацького

наукового товариства колишньої Київської вищої школи МВС
професор Микола Володько розповів про те, якої великої уваги
приділяв Петро Михайленко організації науково-дослідної
роботи серед молодих вихованців навчального закладу, яких
високих результатів вони досягли, здобувши на вічне зберіган-
ня Прапор Міністерства освіти СРСР. Спогадами про академі-
ка поділилися випускники КВШ кандидати юридичних наук
професор Володимир Гіжевський, доцент Володимир
Женунтій, генерал Юрій Романюк та інші.

Виступаючи на урочистому засіданні, присвяченому
100-літтю академіка, теплі слова на честь видатного вченого і
свого вчителя висловив радник Міністерства внутрішніх справ
України, генерал внутрішньої служби України, голова
Наглядової ради НАВС Василь Дурдинець.

Академік Національної академії наук України, академік
Національної академії правових наук України, директор
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН
України, Почесний голова Союзу юристів України, член
Наглядової ради НАВС Юрій Шемшученко підкреслив визна-
чений світовою науковою громадськістю високий рейтинг
Петра Михайленка як видатного науковця і педагога, вмілого
організатора науки, дбайливого вихователя юридичних науко-
вих кадрів, поділився з присутніми своїми враженнями від

спілкування з цією непересічною людиною.
У виступах проректора академії Валерія Сокуренка,

начальника кафедри кримінального права Андрія Савченка,
професора Василя Шакуна, генерала Анатолія Шнуренка, ака-
деміка НАПрН України Олександра Крупчана, відповідально-

го секретаря Союзу юристів України Володимира Яценка,
інших учасників засідання ‒ представників навчальних і
наукових підрозділів, студентського самоврядування академії
‒ йшлося про особисті враження від зустрічей з вченим і педа-
гогом, давалася оцінка його ролі у розвитку юридичної науки,
зокрема таких її галузей, як кримінальне право, кримінологія,
історія органів внутрішніх справ тощо.

Підсумки конкурсу наукових робіт серед курсантів та сту-
дентів, присвяченого пам’яті академіка Михайленка, оголосив
начальник відділу організації науково-дослідної роботи Євген
Бодюл, який висловив сподівання, що такі конкурси стануть
традиційними і проводитимуться щорічно. Переможці одер-
жали грамоти та книги, присвячені життю і діяльності
вченого.

Із рук сина академіка ‒ Володимира Михайленка, прези-
дента благодійної організації «Міжнародний фонд академіка
П.П. Михайленка» ‒ велика група співробітників та ветеранів
академії отримали пам’ятні ювілейні медалі фонду за вагомий
внесок у збереження спадщини вченого.

Учасники заходів оглянули виставку наукових праць акаде-
міка, експозицію, присвячену 100-літтю П.П. Михайленка,
розгорнуту в Музеї МВС України НАВС, переглянули фільм
про життя і діяльність вченого.

Анатолій Довбня, 
заступник голови Ради ветеранів 

НАВС

Співробітництво з Програмним офісом UNODC в Україні
19 вересня в Національній академії внутрішніх справ відбулась робоча зустріч представників

Програмного офісу UNODC в Україні з членами робочої групи академії з питань ВІЛ/СНІДу та
взаємодії з групами ризику.

Мета такої зустрічі – обговорення подальших шляхів співробітництва Програмного офісу
UNODC в Україні та Національної академії у проведенні заходів, спрямованих на посилення ролі

правоохоронних органів у протидії
Віл-інфекції в Україні та дотримання
прав представників груп ризику в
рамках проекту ООН «Підвищення
ефективності заходів правоохорон-
них органів, пенітенціарного сектору
та наркологічної служби у відповідь
на епідемію ВІЛ в Україні», який
запроваджується в нашій державі.

Делегацію Програмного офісу
UNODC в Україні представляли коор-
динатор проектів з ВІЛ/СНІД Надія
Прокопенко, консультант Валентина
Ожогова та керівник проектів СНІД

Фонду «Схід-Захід» Ірина Нерубаєва. Від академії делегацію очолював проректор Сергій
Чернявський. Також були присутні представники зацікавлених кафедр та наукових лабораторій,
навчально-методичного центру, відділу організації науково-дослідної роботи, відділу психологіч-
ного забезпечення, відділу соціально-гуманітарної роботи та інших підрозділів.

Надією Прокопенко було презентовано основні завдання проекту ООН «Підвищення ефектив-
ності заходів правоохоронних органів, пенітенціарного сектору та наркологічної служби у відпо-
відь на епідемію ВІЛ в Україні», підкреслено позитивні результати співпраці Програмного офісу
UNODC в Україні з академією та запропоновані подальші шляхи спільної діяльності. 

Підтвердженням такої успішної співпраці було представлення підготовленого фахівцями ака-
демії за сприянням Програмного офісу UNODC в Україні навчального посібника
«Антинаркотична профілактика» та методичних рекомендацій «Запобігання інфікуванню соціаль-
но-небезпечними хворобами під час виконання службових обов’язків працівниками органів внут-
рішніх справ».

У подальшому присутніх було ознайомлено з аналізом навчальних програм вищих навчальних
закладів МВС України щодо відображення в них питань, пов’язаних з ВІЛ, лікуванням наркоза-
лежності та програми зменшення шкоди, який здійснювався при підтримці ДКЗ МВС України.
Валентина Ожогова, яка здійснювала таку презентацію, підкреслила важливу роль НАВС у реалі-
зації в навчальному процесі актуальних питань антинаркотичної політики та профілактики соці-
ально-небезпечних хвороб.

Під час подальшої дискусії учасники робочої зустрічі обговорили потенційні напрями співпра-
ці між Програмним офісом UNODC в Україні та академією в частині напрямів реалізації положень
проекту ООН «Підвищення ефективності заходів правоохоронних органів, пенітенціарного секто-
ру та наркологічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ в Україні». За результатами такого обго-
ворення вирішено розробити спільний план участі академії та інших зацікавлених недержавних
організацій у реалізації зазначеного проекту ООН.

Олександр Стрільців

Участь у Всеукраїнській акції 
“Лист пораненому”

Нещодавно актив курсантського самоврядування навчально-
наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції
громадської безпеки та Національної гвардії України НАВС вирі-
шив взяти шефство та організувати в Дарницькій
Спеціалізованій школі-інтернаті №10 захід, в якому діти з особ-

ливими потребами
змогли долучитися
до Всеукраїнської
акції «Лист поране-
ному», започаткова-
ну Міністерством
освіти і науки
України спільно з
Міністерством обо-
рони України.

Наразі багато
патріотів нашої дер-
жави знаходяться на

передовій, захищаючи від терористів свободу, незалежність і
територіальну цілісність України. На жаль, сотні з них отримали
поранення та перебувають на лікуванні у шпиталях і лікарнях.
Усім їм потрібна увага, добре слово, повага та любов небайдужих
людей.

Чимало праців-
ників органів внут-
рішніх справ вхо-
дять до складу
групи спеціального
п р и з н а ч е н н я
«Миротворець» .
Тож молоді правоо-
хоронці разом з діт-
ками, в яких скла-
лася особлива доля,
вирішили підтри-
мати військовослужбовців, що отримали поранення внаслідок
виконання бойових завдань у рамках проведення заходів антите-
рористичної операції, та перебувають на лікуванні чи проходять
реабілітацію у військових медичних закладах Міністерства обо-
рони України.

Після закінчення акції для маленьких школярів був організо-
ваний невеличкий концерт і надано волонтерську допомогу кан-
целярського приладдя у зв’язку з початком навчального року. А з
нагоди свята Дня українського кіно, яке країна відзначала у
минулі вихідні, в актовій залі було організовано перегляд кіно-
фільму.

Незвичайна доля випала вихованцям цієї Спеціалізованої
школи, проте ці маленькі патріоти не залишились осторонь і по-
своєму намагались вкласти свою часточку душі у підтримку тим,
хто ціною власного життя нас захищає. 

Олена Ремез

Головне свято нашої держави
24 серпня Україні виповнилося 23 роки. І мабуть вперше за  весь цей час наш народ відзначив День незалежності дійсно

свідомо. Так в центрі Києва, на Хрещатику, не зважаючи на складну ситуацію в нашій країні, відбулась урочиста частина
свята.

Дійство розпочалося з підняття прапору та вшануван-
ня хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за сво-
боду та  український народ.

«Події останніх місяців стали для нас нехай і не оголо-
шеною, але справжньою війною. Можливо, вона так і увій-
де в підручники історії як Вітчизняна війна 2014 року.
Війна проти зовнішньої агресії, за Україну, за її волю, за
честь і славу, за народ, за незалежність. Вітчизняна вона
тому, що на захист країни піднялися всі: від малих до ста-
рих. Війна за волю стала всеукраїнським рухом.
Переконаний, битва за Україну завершиться для нас
успішно завдяки загальнонаціональній солідарності
помноженій на мужність і героїзм наших воїнів» – заявив
Петро Порошенко, виступаючи перед присутніми.

Також центральною вулицею столиці пройшов військовий парад. В ньому взяли участь понад 2500 військовослужбовців і
курсантів, серед яких і Національна академія внутрішніх справ на чолі з Володимиром Чернєєм. Відрадно, що в цьому році
серед учасників парадного розрахунку були найкращі курсанти новоствореного Прикарпатського факультету НАВС.
Показовим також є те, що у багатьох учасників параду діди і прадіди брали участь у перших боях на кордонах країни у
1941році.

Для академії велика честь брати участь у таких заходах, адже вона представляє Міністерство внутрішніх справ.
Хрещатиком проїхали новітні зразки військової техніки, виготовлені в Україні, зокрема БТР-3, БТР-4Е, броньовані авто-

мобілі “Дозор”, РСЗВ “Град”, РСЗВ “Смерч”, ЗРС “Фаворит”, комплекси зенітно-повітряної оборони “Оса”, “Точка-У”, “С-
300” та інші. Всю цю техніку відразу після параду було направлено до зони проведення АТО.

Варто зазначити, що окрім воєнного проходження, що відбулося, в столиці також пройшов парад вишиванок, різні ярмар-
ки, декілька концертів та, звичайно ж, салют.

Ганна Вербило

Курсанти ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка та ДЮІ МВС України увійшли до складу
Координаційної ради НАВС

У навчально-науковому інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії
України відбулося засідання Ради курсантського самоврядування, на якому розглядалися питання щодо покращання роботи
активу інституту.

Розпочався захід з представлення новообраного активу самоврядування на курсах
та затвердження плану роботи РКС інституту на навчальний рік. Зокрема, обрали кан-
дидата до складу курсантського самоврядування інституту з представників
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та

Донецького юридичного інституту
МВС України. Віднині рядовий міліції
Олександр Курінний представлятиме ці
підрозділи в Координаційній раді ака-
демії.

Також були розглянуті й питання,
які найбільше цікавлять курсантів
інституту: звільнення із занять самостійної підготовки, можливість проживан-
ня за межами навчального підрозділу тощо. За результатами обговорення зазна-
чених питань керівництву інституту були надані пропозиції.

На засіданні особливу увагу звернули і на активізацію діяльності юридич-
ної клініки, проведення волонтерської та профорієнтаційної роботи. Це стосується підшефних закладів – Дарницький буди-
нок-інтернат та спеціалізована школа-інтернат №10.

Важливим елементом діяльності курсантського самоврядування інституту залишається взаємодія та співпраця між пред-
ставниками студентського самоврядування та студентськими профспілковими організаціями вищих навчальних закладів.

Олена Ремез

Юридичні клініки академії

Сьогодні ми стоїмо на порозі глибинних трансформацій у суспільно-політичній, еконо-
мічній, культурно-освітній та науковій сферах. Підтвердженням цього стала ратифікація
Європарламентом 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною і Європейським
Союзом. На шляху до демократизації суспільства та правової держави Україна прийняла про-
гресивний за змістом Закон «Про вищу освіту», одним із інноваційних положень якого є
визнання юридичної клініки
самостійним структурним підроз-
ділів вищого навчального закла-
ду. Нагадаємо, що у стінах нашої
академії уже тривалий час діють
п’ять юридичних клінік:
«Юстиніан» –   в навчально-
науковому інституті права та пси-
хології; «Захист» – в навчально-
науковому інституті підготовки
фахівців для підрозділів слідства
та кримінальної міліції; «DeJure»
–в навчально-науковому інституті
підготовки фахівців для підрозді-
лів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України; Пенітенціарна юридична клі-
ніка (Центр юридичної клінічної освіти) – в  Інституті кримінально-виконавчої служби; а
також юридична клініка навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-
криміналістичних підрозділів.

До консультантів юридичних клінік звертаються з різноманітними питаннями – від
порядку грошових виплат соціально незахищеним верствам населення до визнання укладе-
них цивільно-правових договорів недійсними, порядку проходження контрактної служби.

З нового навчального року координацію  за діяльністю юридичних клінік покладено на
відділ організації науково-дослідної роботи. На розширеному засіданні проректор Сергій
Чернявський зосередив увагу на організаційних засадах діяльності клінік, а також наголосив
на необхідності дотримання етичних та моральних норм у спілкуванні з громадянами.

Кожною юридичною клінікою розглянуто та затверджено плани-графіки роботи щодо
надання правової допомоги, проведення профорієнтаційних  та правопросвітніх заходів у
загальноосвітніх навчальних закладах стлиці та Київської області. Також, окремо звернули
увагу на активізацію проведення наукової діяльності з питань юридичної клінічної освіти в
академії.

Варто наголосити на тому, що в діяльності юридичних клінік «Захист», «DeJure» та юри-
дичної клініки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналіс-
тичних підрозділів академії вже активно залучають  курсантів, які переведені для подальшо-
го навчання до академії з Донецького та Луганського регіонів.

Показовим цього року є залучення першокурсників до ознайомлення з діяльністю юри-
дичних клінік. Протягом  лютого-березня 2014 року відбувся Всеукраїнський конкурс сту-
дентських робіт «Юридична клініка: що це для нас та чому ми тут?». За результатами конкур-
су журі з представників ЗМІ, членів правління Асоціації юридичних клінік України та
Української фундації правової допомоги відібрали дев’ять переможців конкурсу.

До числа цих кращих студентів юридичних клінік України, переможців конкурсу увійш-
ли одразу три представники юридичних клінік нашої академії: Валерій Джиба (інститут гро-
мадської безпеки), Анастасія Носатова (інститут права та психології) та Олексій Назаренко
(інститут кримінально-виконавчої служби). Їх думки розміщені у спеціально виданому бук-
леті. Виходячи з того, що буклет видано накладом 15000 примірників, він буде розповсюджу-
ватися на всіх заходах, що стосуються юридичної клінічної освіти в Україні.

З метою полегшення пошуку інформації про таку допомогу відділом організації науково-
дослідної роботи спільно з  керівниками юридичних клінік і відділом комп’ютерного та про-
грамного забезпечення проведено масштабну роботу щодо оформлення електронних сторі-
нок юридичних клінік та окремого розділу на офіційному веб-порталі академії. Тож відтепер
он-лайн звернення громадян матимуть вигляд «гостьової книги» у розділі «Надання правової
допомоги (юридичні клініки)», що дозволить здійснювати моніторинг питань, з якими звер-
таються громадяни, та аналізувати діяльність юридичних клінік, кваліфікацію їх членів та
багато чого  іншого.

Відділ організації науково-дослідної роботи 

Міжнародна відзнака
Доцент кафедри іноземних мов Марія Левіщенко отримала міжнародний сертифікат for

«Excellent communication and translation skills as group leader»
від організації «Chernobyl Children’s Lifeline». 

Сертифікат став логічним завершенням англомовного
стажування, яке Марія Сергіївна проходила в Північному
Уельсі (Великобританія) з 5 до 31 липня 2014 року. Доцент
Левіщенко здійснювала усні переклади для групи україн-
ських дітей з областей, постраждалих від Чорнобильської
катастрофи. 

Програма візиту включала в себе відвідування поліцей-
ського та пожежного відділків і мерій двох уельських міст:
Престанін та Хландідно. Слід відзначити, що британський
благодійний фонд «Chernobyl Children’s Lifeline» вже всьоме
запросив нашу колегу для здійснення усних перекладів, що
свідчить про її беззаперечний професіоналізм  та високі люд-
ські якості.

Щиро вітаємо Марію Сергіївну з отриманням сертифіка-
та та бажаємо нових закордонних стажувань!

Ольга Нітенко,
кафедра іноземних мов
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