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Національна академія внутрішніх справ – державний
вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, що
надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів
вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра за напря-

мами підготовки та спеціальностями: «Правознавство»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також
ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями
«Управління в сфері правопорядку» та «Судова експер-
тиза». Підготовка фахівців здійснюється за денною та
заочною формами навчання за державним замовленням
– для органів внутрішніх справ (напрямів підготовки:
досудове слідство, карний розшук, боротьба з економіч-
ною злочинністю, незаконним обігом наркотиків, торгів-
лею людьми, кримінальна міліція у справах дітей, про-
тидія кіберзлочинності, громадська безпека, військова),

а також фахівців у галузі права, психології – за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб.

У структурі академії -  докторантура та ад’юнктура,
факультети та юридичний ліцей.

Факультет права та психології, як структурний під-
розділ академії, здійснює навчання на умовах договору з
фізичними та юридичними особами за денною та заоч-
ною формою.

Концепція діяльності факультету базується на все-
бічному гармонійному розвитку особистості шляхом
поєднання освітньої, наукової та виховної діяльності під
час підготовки студентів, які вивчають право та психо-
логію. 

Навчальний процес організовано відповідно до
вимог положення про Болонський процес за кредитно-
модульною системою.

З 1995 року зі стін факультету випущено понад 60
тис. висококваліфікованих фахівців з права та психоло-
гії, здатних ефективно вирішувати професійні завдання.

Випускники факультету успішно працюють в орга-
нах законодавчої та виконавчої влади, у сфері освіти та

науки, в правоохоронних та правозахисних структурах,
на підприємствах та організаціях різних форм власнос-
ті.

Здобувати високий професійний рівень освіти сту-
дентам допомагають досвідчені науково-педагогічні
працівники – фахівці в галузі права та психології, біль-
шість з яких є докторами та кандидатами наук. Заняття
проводяться із використанням сучасної мультимедійної
техніки.

Під час навчання студенти проходять практику в під-
розділах Міністерства юстиції України, Комітеті регуля-
торної політики, Департаменті інтелектуальної власнос-
ті, державних адміністраціях, органах внутрішніх справ,
адвокатури, прокуратури, нотаріальних конторах, дер-
жавних та приватних структурах.

На факультеті діє юридична клініка «Юстініан» для
надання безкоштовної первинної правової допомоги
населенню, де студенти старших курсів та магістратури
під керівництвом досвідчених викладачів, мають мож-
ливість закріпити професійні знання, набути необхідні
практичні вміння та комунікативні навички.

Випускники, які бажають займатися педагогічною та
науково-дослідницькою діяльністю можуть продовжити
навчання в ад’юнктурі та докторантурі академії.

У центрі уваги колективу факультету – наукова робо-
та, патріотичне виховання молоді, організація їх зміс-
товного дозвілля та спортивно-масової роботи. Щорічно
на базі факультету проводяться всеукраїнські та міжву-
зівські наукові конференції, круглі столи, у яких беруть
участь відомі політики, вчені,  державні та громадські
діячі. Функціонують: органи студентського самоуправ-
ління, рада наукового товариства студентів, аматорські

гуртки та студії, конфліктологічний клуб та інше.
На базі спортивного комплексу працюють різні сек-

ції, проводяться загальноакадемічні та міжвузівські зма-

гання.
Підрозділ має розвинені інформаційні зали та

навчальні аудиторії, бібліотеку з читальною залою,
медичний пункт, спортивні комплекси, їдальню, а також
власний гуртожиток для студентів.

Факультет є надійним майданчиком для тих, хто хоче
отримати сучасну фахову юридичну та психологічну
освіту, підтверджену дипломом державного зразка.

Денна форма навчання
Здійснюється підготовка фахівців-правознавців:
- ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю

«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Термін
навчання – 1,5 років; 

- ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство». Термін
навчання – 1,5 років; 

- освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за
спеціальністю «Правознавство» на основі раніше здобу-
того ступеня «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство». Термін навчання – 1 рік; 

Запрошуємо на навчання до Національної академії внутрішніх справ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№693/2015

Про День Національної поліції України
Ураховуючи значення та роль Національної поліції

України у виконанні завдань із охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, підтриманні публічної
безпеки і порядку, постановляю:

1. Установити в Україні свято - День Національної
поліції України, яке відзначати щорічно 4 серпня - у
день підписання Президентом України Закону України
"Про Національну поліцію".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ
Президента України від 17 листопада 1992 року № 567
"Про День міліції".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опубліку-
вання.
Президент України                        П.ПОРОШЕНКО
9 грудня 2015 року

Підготовка студентів 
на військовій кафедрі

Урядом прийнято рішення щодо утворен-
ня військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів.

Відповідно до статті 11 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову служ-
бу» Кабінет Міністрів України прийняв
Постанову № 962 від 11 листопада 2015 року
про утворення кафедри військової підготовки
в Національній академії внутрішніх справ. 

Цілком офіційно

Кубок України з класичного 
пауерліфтингу

Уже ні для кого не новина, що спорт є невід’ємною частиною життя кур-
сантів. Упродовж періоду навчання в Національній академії внутрішніх
справ ми знаходимо себе у різних видах спортивної діяльності, що з часом
приносить вагомий досвід і чималі здобутки. 

Курсант третього курсу
ННІ підготовки фахівців для
експертно-криміналістичних
підрозділів Євген Петрень
довів свою серйозність до
обраної справи, взявши участь
у Кубку України з класичного
пауерліфтингу 2015 року серед
чоловіків. Змагання проходили
у місті Коломия з 28 листопада
по 1 грудня і зібрали богатирів
із усіх куточків нашої держави.

Євген виступав у ваговій
категорії до 93-х кілограмів і
показав такі результати: присідання зі штангою на плечах – 240 кілограмів;
у жимі лежачи – 140 кілограмів; у становій тязі – 265 кілограмів. 

Наш спортсмен зібрав в сумі 645 кілограмів і зайняв 10-те місце в абсо-
лютному заліку серед чоловіків і виконав норматив майстра спорту України
з пауерліфтингу. З чим його щиро вітаємо!

Це не перші заслуги Євгена, адже до цього він брав участь у міських та
обласних змаганнях, має нагороду за  3-тє місце серед юніорів на міських
змаганнях у Донецьку.

Можна з впевненістю сказати, що на цьому здобутки курсанта не закін-
чаться, адже його наполегливість і жага до самовдосконалення принесе ще
багато досягнень і великих перемог. 

Олена Уніловська

«Освіта та кар’єра – 2015»
Освіта відіграє величезну роль у самоідентифікації і

самореалізації індивіда, його особистісному розвитку.
Професійний успіх людини нині залежить від її освіче-
ності, а також готовності сприймати змінність світу й
навчатися протягом життя.

Сьогодні перед українською наукою постало нагальне,
як ніколи раніше, завдання – підготовка нового покоління
професіоналів задля досягнення європейських стандартів
життя та виходу України на провідні позиції у світі.

Так, нещодавно в «Українському домі» відбулась
щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та
кар’єра» – 2015» та виставка закордонних навчальних
закладів «Освіта за кордоном». Такий захід надає змогу
всім бажаючим отримати інформацію безпосередньо від
представників ВНЗ та визначитися з вибором, де продов-
жити навчання.

Цього року на виставці були представлені навчальні
заклади, насамперед, України, а також Великобританії,
Німеччини, Канади, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Чехії,
Ізраїлю, Греції, Польщі, США, Туреччини та інших країн.
Окремим павільйоном представлені заклади освіти
Польщі.

Програмою виставки також було передбачено прове-
дення семінарів та круглих столів з проблем міжнародно-
го співробітництва в галузі освіти та впровадження сучас-
них технологій, презентації вітчизняних та закордонних
навчальних закладів, молодіжних програм, програм обмі-
ну студентами та учнями, вивчення досвіду співпраці з
європейськими країнами у галузі освіти та працевлашту-
вання молоді.

Серед інших вишів була гідно представлена й
Національна академія внутрішніх справ. Нашим закла-
дом цікавились юнаки та дівчата, які мріють пов’язати
своє життя з правозахисною та правоохоронною діяльніс-
тю, і розуміють, що в нинішніх нестабільних умовах
високо цінується якісна освіта.

Приємною і очікуваною новиною стало те, що за під-
сумками конкурсу серед вищих навчальних закладів –
учасників виставки «Освіта та кар’єра – 2015» НАВС
виборола гран-прі у номінації «Розвиток матеріально-тех-
нічної бази навчального закладу», що для академії є дуже
цінною і знаковою нагородою.

Ганна Вербило

Вечір пам’яті
Володимира Івасюка

Володимир Івасюк – видат-
ний український композитор і
поет, ім’я якого знайоме не тіль-
ки в Україні. Його пісні відомі
усім – від малого до великого.

Особистість Володимира
Івасюка неординарна та різноп-
ланова. Справді, він прославився
піснями, але він і медик, він і
художник. Не менш цікавою та
загадковою є життєва історія
Володимира Івасюка: вона зали-
шила за собою безліч питань,
відповіді на які ще досі не знай-
дені.

Дати відповіді на них намага-
лись і ліцеїсти юридичного
ліцею імені Ярослава
Кондратьєва, для яких 3 грудня
був проведений вечір пам’яті
Володимира Івасюка, організато-
рами якого стали викладач історії
Т.Б. Зелінська та провідний фахі-
вець І.В. Булгакова.

Захід видався  інформативним
– за досить короткий час присут-
ні немов прожили життя видат-
ного композитора і поета.
Напруга, яка супроводжувалась
історичними фактами, змінюва-
лась відчуттям задоволення та
спокою, що викликали у присут-
ніх пісні Івасюка у виконанні
ліцеїстів. «Червону руту», «Я
піду в далекі гори», «Водограй»
та інші твори митця миттєво під-
хоплювали глядачі.

Вечір пам’яті завершився
досить швидко, проте він зали-
шив свій слід не тільки у пам’яті,
але і у свідомості глядачів.

Юридичний ліцей

«Усі ми родом з України» 
Під таким гаслом 13 грудня в Інституті №3 проходив III благодійний

хореографічний фестиваль, присвячений пам’яті засновника дитячо-юнаць-
кої хореографічної студії «Щасливе дитинство», голови Київського місцево-
го осередку Національної
хореографічної спілки
України, народного артиста
України Миколи Коломійця. 

Співробітники відділен-
ня соціально-гуманітарної
роботи надали необхідну
допомогу в проведені захо-
ду такого масштабу.

Присутні мали1
змогу переглянути різ-
ножанрові хореографіч-
ні композиції від 16 творчих колективів, зокрема: «Дитинства світ»,
«Веснадія», «Вітерець», «Росточки», «Аделаїда – Денс», «Усмішка
сонця», «Радосинь», «Міленіум», «Сувенір», «Барвіночок», «Gracia –
Dance», «Гопак», «Бориспільські молодички», «Чарлі», «Промені
Хорса». Вони дійсно всі виступили на високому професійному рівні.

Директором Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт»
Дарницького району міста Києва Надією Лук’янюк керівникам колективів
були вручені грамоти. 

Організатори заходу вдячні ректору академії за надану можливість про-
вести благодійний хореографічний фестиваль на сцені одного з навчальних
підрозділів закладу.

Елеонора Маковецька

Національна академія внутрішніх справ запрошує Вас здобути ступінь бакалавра за спеціальностями 
«Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія» у м. Києві та регіональних  підрозділах академії, 

а також для підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки
Вступники з числа цивільних осіб мають можливість подавати заяви на вступ до академії у паперовій або електронній формі на денну форму навчання. На заочну форму навчання заява

може бути подана лише у паперовій формі. 
Під час подання заяви у паперовій формі вступник подає до Приймальної комісії:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; •
копії документів, що підтверджують право на пільги (за наявності);•
копію документа, що посвідчує особу та громадянство; •
шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; •
копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):•
Звертаємо Вашу увагу, що кожен вступник має право скласти тести не більше ніж із чотирьох навчальних предметів із зазначеного переліку

за спеціальністю «Право»:
Обов’язкові: 
історія України;
українська мова та література;
На вибір:
іноземна мова; 
математика;
географія.

Копії документів приймаються лише за умови пред’явлення оригіналів.
Реєстрація на пробне ЗНО здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти з 5 січня до 30 січня 2016 року. 
Реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме з 1 лютого до 4 березня 2016 року. Більш детальну інформацію про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році Ви можете

знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за адресою: www.testportal.gov.ua.
Прийом та оформлення документів вступників із числа цивільних осіб для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб проводиться у Приймальній комісії

НАВС за адресою: м. Київ, пл. Солом’янська, 1 (вхід з вулиці Сурікова) та безпосередньо в регіональних  підрозділах академії.

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»:
Обов’язкові:
історія України;
українська мова та література;
На вибір:
іноземна мова; 
математика;
фізика.

за спеціальністю «Психологія»:
Обов’язкові: 
біологія;
українська мова та література;
На вибір:
історія України;
іноземна мова;
хімія.
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- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю»
Правознавство». Термін навчання -  2  роки; 

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі повної загальної середньої
освіти. Термін навчання  - 4 роки;

Здійснюється підготовка фахівців психологів: 
- ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю

«Психологія» на основі раніше здобутого ступеня
«Бакалавр» за спеціальністю «Психологія». Термін
навчання – 1,5 років;

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Психологія» на основі повної загальної середньої осві-
ти. Термін навчання – 4 роки. 

Заочна форма навчання
Здійснюється підготовка фахівців-правознавців:
- ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю

«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Термін
навчання – 1 рік;

- ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство». Термін
навчання – 1,8 років; 

- ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Бакалавр» за неюридичною спеціальністю. Термін
навчання – 1,8 років; 

- освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за
спеціальністю «Правознавство» на основі раніше здобу-
того ступеня «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство». Термін навчання – 1 рік;

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю»
Правознавство». Термін навчання -  3  роки; 

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі раніше здобутого ступеня
«Бакалавр», «Спеціаліст» за неюридичною спеціальніс-
тю. Термін навчання – 4 роки;

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» на основі повної загальної середньої
освіти. Термін навчання  - 5 років. 

Здійснюється підготовка фахівців-психологів:
ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю

«Психологія» на основі раніше здобутого ступеня
«Бакалавр» за спеціальністю «Психологія». Термін
навчання – 2 роки;

- освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за
спеціальністю «Психологія» на основі раніше здобутого
ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Психологія».
Термін навчання – 1 рік; 

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Психологія» на основі раніше здобутого освітньо-ква-
ліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст» за непси-
хологічною спеціальністю.  Термін навчання – 4 роки;

- ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю
«Психологія» на основі повної загальної середньої осві-
ти. Термін навчання – 5 років;

Вступники на навчання подають заяву на участь у
конкурсному відборі до НАВС у паперовій або елек-
тронній формі. Заява в паперовій формі подається
вступником особисто до Приймальної комісії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник
пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство, вій-
ськовий квиток або посвідчення про приписку, свідоц-
тво про народження – для осіб, які за віком не мають
паспорта, або інший документ, що посвідчує особу і гро-
мадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зов-
нішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році
(для вступників на основі повної загальної середньої
освіти).

Звертаємо Вашу увагу, що кожен вступник має
право скласти тести не більше ніж із чотирьох
навчальних предметів із зазначеного переліку

за спеціальністю «Право»:
Обов’язкові: 
історія України;
українська мова та література;
На вибір:
іноземна мова; 
математика;
географія.
за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»:
Обов’язкові: 
історія України;
українська мова та література;
На вибір:
іноземна мова; 
математика;
фізика.
за спеціальністю «Психологія»:
Обов’язкові: 
біологія;
українська мова та література;
На вибір:
історія України;
іноземна мова;
хімія.
Детальнішу інформацію можна отримати, звернув-

шись до юридично-психологічного факультету: м. Київ,
вул. Кудряшова, 8. Тел. (044) 245-68-97.

Прийом та оформлення документів вступників про-
водиться у приймальній комісії НАВС за адресою:
м. Київ, пл. Солом’янська, 1 (часи прийому: пн.-пт. – з
8.00 до 16.30 год.;  контактний телефон: (044) 520-06-
66). 

Сайт: www.naiau.kiev.ua

Представники академії 
взяли участь у парламентських слуханнях

9 грудня у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: “Правове
забезпечення реформи освіти в Україні”.

У слуханнях взяли участь народні депутати України, Міністр освіти і науки, Міністр
економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, інші керівники центральних органів
виконавчої влади, голови обласних державних адміністрацій, керівники навчальних закла-
дів, представники громадських освітянських організацій. Серед учасників також ректор

Національної академії внутрішніх
справ Володимир Чернєй та перший
проректор Станіслав Гусарев.

Під час слухань обговорювались
шляхи подальшого реформування сис-
теми освіти України, результатом яких
повинні стати конкретні пропозиції до
чинного законодавства, що дозволять
оптимізувати роботу над новою редак-
цією Закону України «Про освіту», а
також отримання законодавчих пропо-
зицій як до галузевих законів у сфері
освіти, так і до інших законодавчих
актів, які регулюють питання освітньої
діяльності.

Предметом дискусій стали питання
удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний
доступ до якісної освіти на всіх рівнях; забезпечення якості освіти; підвищення кваліфіка-
ції і підняття соціального статусу вчителя; приведення структури освіти у відповідність до
міжнародних стандартів з метою розширення можливостей випускників освітніх програм;
усунення невідповідності змісту освіти сучасним потребам особистості, суспільства і
ринку праці; створення належного зв’язку між ринком праці та системою професійної та
вищої освіти; децентралізація управління та забезпечення автономії закладів освіти; запро-
вадження нової формули фінансування освіти, що базується на визначенні бюджетних
витрат з розрахунку на учня (студента), а не на освітній заклад, як це відбувається сьогод-
ні.

ВЗГ НАВС 
за матеріалами прес-служби ВР України

Премії та стипендії 
від Київського міського голови

Відповідно до розпоряджень Київського міського голови від 14.09.2015 №
635 «Про призначення премії Київського міського голови студентам» 210 сту-
дентів отримали грошове заохочення у вигляді премій та стипендій, серед яких
були студенти, курсанти та магістри Національної академії внутрішніх справ.

Відтак, на офіційній зустрічі з нагоди вручення стипендій та премій, мер сто-
лиці Віталій Кличко у вступ-
ній промові зауважив, що саме
студентство завжди було і
залишається рушійною силою
змін у країні.

Цього року премії від мера
Києва отримали курсант
навчально-наукового інститу-
ту підготовки фахівців для екс-
пертно-криміналістичних під-
розділів молодший сержант
Ростислав Тютюнник та сту-
дент навчально-наукового
інституту права та психології
Марія Федченко. Відповідно
стипендії Київського міського голови отримали курсант навчально-наукового
інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів лей-
тенант міліції Діана Арович, магістр навчально-наукового інституту підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції лейтенант міліції
Данило Остапчук, курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів слідства та кримінальної міліції молодший сержант міліції Ірина
Скакун та студент навчально-наукового інституту права та психології Олег
Онищенко.

Після закінчення урочистої частини, присутні мали змогу поспілкуватися та
сфотографуватися з мером міста.

Хочеться додати, що академія пишається своїми вихованцями, адже їхні здо-
бутки є визначальними не лише для вишу, а й для майбутнього нашої
Батьківщини. Тож побажаємо їм подальших успіхів у науковій та творчій діяль-
ності.

Леонід Кальченко

Правове виховання школярів
2 грудня в рамках програми «Діти і закон» було проведено

інформаційно-просвітницьке заняття, присвячене актуальній
тематиці сьогодення на знання своїх прав та обов’язків неповно-
літніми дітьми серед середніх загальноосвітніх шкіл. Цього разу
актив курсантського самоврядування ННІПФПСКМ мав змогу
познайомитись з вихованцями ЗОШ № 7 та провести з ними

заняття в приміщенні столичної Бібліотеки імені В. Чапаєва для
дітей.

Під час уроку учням було продемонстроване навчальне відео,
розроблені стінгазети, тематичні кросворди, зачитані різні факти
щодо дій в разі виникнення небезпечних обставин, протидії і про-
філактики правопорушень, а також особливості кримінальної від-
повідальності та покарання неповнолітніх. Діти радо брали
участь у вікторинах, підтримували живе спілкування, ділилися
враженнями з товаришами та зі щирою цікавістю задавали кур-
сантам запитання, що створювало в аудиторії злагоду та взаємо-
розуміння.

Результатом цього заняття відповідно до програми «Діти і
закон» стало правове виховання школярів, профілактична робота
та їх ознайомлення з правами та обов’язками, правовими норма-
ми та відповідальністю, яка наступає за порушення цих норм.

Наостанок діти висловили свої щирі слова подяки для курсан-
тів академії і, в знак дружби між дітьми і правоохоронцями, зро-
били спільне фото на пам’ять і побажали невдовзі зустрітися
знову.

Андрій Синоверський

Відзначення Дня студента на Прикарпатті
Кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом. Відчайдушна юність, коли найбільша

проблема — сесія що насувається , а найочікуваніша дата — День студента. Причому пригадується, як
правило, не стільки саме навчання, скільки перший
серйозний роман, веселі посиденьки з друзями, смішні
випадки з життя.

Студентство — особлива соціокультурна
група. Студенти з різних країн чудово знайдуть спільну
мову один з одним, незважаючи на мовні бар’єри. Своє
«персональне» свято — Міжнародний день студента—
молодь всього світу святкує саме 17 листопада.
Незважаючи на те, що студентське юнацтво відрізня-
ється веселою, і навіть у якійсь мірі буйною вдачею, це
свято має сумну передісторію. 28 жовтня 1939 року
празькі студенти вийшли на демонстрацію на честь річ-
ниці утворення своєї держави, яка на той час була оку-
пована німцями. Проти демонстрантів виступили регу-
лярні війська, в результаті зіткнень загинув студент-
медик Ян Оплетал. Його похорони, які відбулися 15
листопада, дали поштовх до нових акцій протесту. 17
листопада були заарештовані і відправлені до концен-
траційного табору більше 1200 студентів. Дев’ять осіб
страчені без суду. А через два роки в Лондоні на зустрі-
чі студентів з різних країн було вирішено вважати 17
листопада Міжнародним днем солідарності студентів.

В Україні 17 листопада почали святкувати як День
студента з 1999 року згідно з указом Президента
України. Цей день об’єднує всі покоління студентів як теперішніх, так і колишніх. Студентство, мабуть, є
найбільш прогресивним прошарком суспільства і професійне свято – це ще одна нагода не забувати про
це.

День студента у Прикарпатському факультеті розпочався з урочистостей та вітального слова його
очільника Сергія Брателя. Він зазначив, що студентські роки – найщасливіші в житті кожної людини, з
яких починається довга й наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень у науці, мистецтві, культу-
рі. Зі студентства формується українська національна еліта. Сергій Григорович побажав усім  творчих
успіхів, наполегливості у досягненні поставленої мети та найкращих балів у навчанні.

Далі слух усіх присутніх чарував чудовий вокальний спів студентів та курсантів факультету, милували
око танцювальні композиції «Віденський вальс» та танцювальні батли юнаків та дівчат. Цікавим для гля-
дачів була подорож до студентської аудиторії та гуртожитку за допомогою мініатюр, підготовлених сту-
дентами другого курсу. 

Завершенням святкового дня була дискотека, що поєднувала в собі танцювальну програму та різнома-
нітні конкурси.

Прикарпатський факультет

Крок у становленні 
партнерських взаємин

У Національній академії внутрішніх
справ з робочим візитом перебувала делега-
ція Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
Україні –  спостерігачі місії Хана Шнадрова
та Вільям Блек. Національну академію пред-
ставляли: ректор Володимир Чернєй, перший
проректор Станіслав Гусарєв та проректор
Сергій Чернявський. Метою зустрічі стало
ознайомлення з системою підготовки кадрів
для органів внутрішніх справ, зокрема
патрульної поліції.

Під час заходу учасники ознайомилися з
особливостями організації підготовки кадрів
для органів внутрішніх справ та обговорили
участь Національної академії у навчанні пра-
цівників патрульної поліції. Головуючий зус-
трічі Володимир Чернєй ознайомив гостей зі
структурою та здобутками вишу, а також
детально зупинився на перебігу навчання
працівників патрульної поліції. «Ми маємо
потужний науковий потенціал та достатній
рівень матеріального забезпечення для підго-
товки майбутніх працівників поліції. На
нашій базі вже завершили навчання патруль-
ні столиці, нині триває наступний етап підго-
товки. Ми працюємо і надалі готові працюва-
ти в нових умовах. Наразі триває переформа-
тування штатного розкладу та оновлення
колективу», - зазначив ректор.

Подібні зустрічі, окрім отримання корис-
ної інформації про діяльність поліції зару-
біжних країн та обміну професійним досві-
дом між правоохоронними органами, є кро-
ком у становленні партнерських взаємин і
розбудови тісної співпраці.

Людмила Зеленко

«Використання поліграфа в 
правоохоронній діяльності: 
проблеми та перспективи»

Під такою назвою 7 листопада відбулася ІІІ Міжнародна
науково-практична конференція, організована Національною
академією внутрішніх справ, Колегією поліграфологів
України, Українським бюро психофізіологічних досліджень
та безпеки, компанією Аxciton Sytems Inc. (США).

Серед учасників заходу були вітчизняні науковці, а також
їх зарубіжні колеги зі США, Казахстану, Білорусі, Польщі,
Азербайджану. 

Метою зібрання стало обговорення актуальних теоретич-
них та прикладних проблем використання поліграфічних тех-
нологій у правоохоронній діяльності; презентація технічних
засобів проведення поліграфічних досліджень.

Перед початком конференції відбулася виставка сучасних
технічних засобів проведення поліграфічних досліджень.

Відкрив захід ректор Національної академії внутрішніх
справ, доктор юридичних наук, професор Володимир Чернєй,
який ознайомив присутніх з нинішнім станом популяризації
поліграфа в Україні та використання результатів, отриманих

за допомогою цього науково-технічного приладу в різних
сферах правозастосовної діяльності, які переконливо дово-
дять те, що українське суспільство практично підготовлене
до впровадження сучасних високотехнологічних поліграфних
засобів. «Підвищення ефективності антикорупційних і люс-
траційних процедур, що тривають в Україні, та запроваджен-
ня новітніх форм протидії злочинності визначає необхідність
розширення сфери поліграфічних досліджень. МВС України
неодноразово зверталося до цієї проблематики, вжито низку
заходів щодо впровадження комп’ютерних поліграфів у прак-
тичну діяльність органів внутрішніх справ. Варто наголоси-
ти, що Закон України «Про Національну поліцію» офіційно
вперше передбачає використання комп’ютерних поліграфів
при перевірці кандидатів на службу до поліції. Вважаю, що це
прорив у правому полі»,  - підсумував Володимир Чернєй.

Окремі думки, пропозиції та висновки, що стосуються
поліграфа і діяльності, пов’язаної з його використанням,
також висловили й інші учасники заходу, зокрема експерт-
поліграфолог, директор Українського бюро психофізіологіч-
них досліджень та безпеки, голова Колегії поліграфологів
України Ігор Усіков; президент Аxciton Sytems Inc. (США)
Брюс Уайт та інші. По тому відбулося обговорення теоретич-
них та прикладних проблем і перспектив використання поліг-
рафних технологій у правоохоронній діяльності, ролі полігра-
фа у боротьбі з корупцією, принципів відбору кадрів для дер-
жавної служби, а також для Національного антикорупційного
бюро, приватних фірм, підготовки фахівців експертів-поліг-
рафологів.

Особливу зацікавленість учасників зібрання викликала
презентація проекту Закону України «Про захист прав осіб,
які проходять дослідження на поліграфі», його представив
провідний науковий співробітник Національної академії
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член
координації ради Колегії поліграфологів України Олександр
Мотлях.

ВЗГ НАВС

Слухачі Миколаївського відділення НАВС розповіли учням гімназії про права людини
У рамках проведення Всеукраїнського тижня права, що проходив з

7 по 12 грудня  та відзначається з нагоди проголошення Генеральною
Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини, слу-
хачі Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх
справ відвідали з лекцією гімназію № 41 м. Миколаїв.

Учні дізналися про основні статті Загальної декларації прав люди-
ни та основні положення, що гарантують громадянину України його
фізичну та правову захищеність.

Після лекції представники відділення радо відповіли на всі питан-
ня, що їх ставили гімназисти.

Миколаївське відділення
НАВС
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