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Святкування Масляної на Прикарпатті

Масляна – древнє слов’янське свято, що дісталося
нам у спадщину від язичницької культури, яке збереглося і після прийняття християнства. Слов’яни святкували
його в дні весняного рівнодення, а головним сенсом усіх
заходів було бажання задобрити природу, щоб отримати
хороший урожай.
Масляна була сприйнята християнською церквою
фактично як релігійне свято й одержала назву Сирний
або Сиропусний тиждень. Святковий час, для якого традиційним був своєрідний розгул ситості й веселощів.
За звичаєм раніше цього тижня набожні українці вже
відмовлялися від м’ясної їжі. Проте наставало справжнє
свято молокопродуктів та яєць. Упродовж Масниці кожній українській господині найперше годилося щодня
готувати... ні, не млинці, а макітру вареників iз сиром,
щедро присмачених вершковим маслом та сметаною.
Свого часу навіть побутували прислів’я: «Чекайте, вареники, прийде й на вас Масниця!», «Вареники доведуть,
що і хліба не дадуть!».
Не могли оминути традиції пращурів й працівники
та курсанти факультету №3 (м. Івано-Франківськ). У

суботу, 12 березня, в приміщенні їдальні факультету зібралися поціновувачі вареників на конкурс «Вареники, як
для себе». У ньому брали участь сім команд з числа курсантів, а також команда від постійного складу (на позаконкурсній основі). За дві години конкурсанти повинні
були самостійно замісити тісто, розкачати його, вирізати
палянички, зробити начинку і наліпити вареників.
Важко передати словами той азарт, який панував у
залі, за кожним столом кипіла робота. Як дівчата, так і
хлопці показували свої вміння, ділилися технікою та
тонкощами ліплення вареників. Із поставленими завданнями всі учасники справилися на відмінно, наліпивши в
загальній кількості майже 3500 одиниць. Переможцями
стали курсанти 104 та 106 взводів, які встигли наліпити
по сімнадцять підносів вареників кожен.
Після конкурсу всі курсанти під час обіду досхочу
посмакували варениками. Адже здавна вважалося, що у
дні Масляного тижня треба їсти стільки, скільки душі
завгодно, про запас, на весь майбутній Великодній піст.

Кафедра військової підготовки НАВС

Урядом прийнято рішення щодо утворення військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» Кабінет Міністрів України прийняв
рішення про утворення кафедри військової підготовки у Національній
академії внутрішніх справ (постанова Кабінету Міністрів України від
11 листопада 2015 року № 962 “Про утворення військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до
Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”).
З 1 лютого 2016 року Приймальна комісія НАВС розпочала
прийом заяв від громадян України на навчання на кафедрі військової
підготовки.
Закінчення прийому заяв і документів - 30 липня 2016 року.
Проведення вступних випробувань та конкурсний відбір вступників - з 1 квітня до 28 серпня 2016 року.
Конкурсний відбір вступників включає:
– оцінку рівня успішності навчання;
– професійний психологічний відбір;
– оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;
– оцінку рівня фізичної підготовки.
Детальніше - в розділі 6 Правил прийому на навчання громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової
підготовки Національної академії внутрішніх справ у 2016 році
Зарахування громадян для проходження військової підготовки
здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями - до 30 серпня 2016 року.
Початок навчання - з 1 вересня 2016 року.
Плата за надання освітніх послуг з військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу становить 6500
грн на рік.
Відповідно до п.1.3 Правил прийому на навчання громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової
підготовки Національної академії внутрішніх справ у 2016 році:
- військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”), строком два роки;
- планування військової підготовки та її проведення для здобувачів вищої освіти може також здійснюватися у строк від двох до шести
тижнів поточного семестру (навчального року), строком до двох років
навчання;
- військова підготовка може також проводитися для громадян
України, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.
03035 м. Київ, пл. Солом’янська, 1
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Факультет №3, м. Івано-Франківськ

Здобуток ансамблю барабанщиць НАВС

Наприкінці лютого у Центрі культури та мистецтв НТУУ «КПІ» відбулася церемонія нагородження Київського міського конкурсу-огляду колективів художньої
самодіяльності. Цей конкурс є основним змаганням у Києві, який визначає найкращі
аматорські творчі
колективи. Він відбувається протягом
року, поділений на
декілька етапів: відбіркові тури та
фінал.
Ансамбль барабанщиць
НАВС,
отримавши перше
переможне місце на
відбірковому турі у
травні 2015 року, з
гідністю
виборов
право представляти
академію у фіналі
цього конкурсу, який
відбувся 29 листопада 2015 року.
Крім посилених репетицій, необхідних для успішного представлення академії на
цьому визначному конкурсі, дівчатам необхідно було виконувати свої основні
обов’язки: нести службу та готуватися і здавати зимову сесію. Посилена підготовка
дала свої результати. Виступ ансамблю справив яскраве враження на членів журі конкурсу та глядачів. Особливо відзначені були творчий рівень ансамблю, його кількісний склад, яскраві сценічні костюми та різноманітність номерів. Тож ансамбль барабанщиць Національної академії внутрішніх справ визнано найкращим колективом
столиці у своїй номінації. Підтвердженням цього є диплом першого ступеня.
Вітаємо дівчат з успішним виступом та, користуючись можливістю, вітаємо зі
святом весни!

Андрій Науменко

«Найперше – музика у слові!»

Мабуть, для більшості березень – це початок весни, нових сподівань, прагнень, це
тепло, усмішки, квіти… Але березень – це і місяць, який для свідомих українців є,без
сумніву, місяцем Тараса Шевченка.
Стало вже традицією проводити
заходи до Шевченківських днів і у юридичному
ліцеї
імені
Ярослава
Кондратьєва. Цього разу урочистості
вшанування пам’яті поета мали назву
“Найперше – музика у слові!”.
9 березня вихованці ліцею під керівництвом викладачів української мови та
літератури Краснокутської Н.В. та
Кадькаленко І.В. приєдналися до
Шевченківських читань, підготувавши
музично-літературну композицію, в якій
прозвучали твори Великого Кобзаря
(“Лілея”, “Катерина”, “Чума”, “Кавказ”,
“Не завидуй багатому…”, “Доля” та ін.)
під супровід фортепіано та гітари.
Для когось з ліцеїстів виступ був дебютним, а дехто, як, наприклад, Бабенко Юлія,
яка була учасницею ще й районного конкурсу читців поезії Тараса Шевченка, доволі
впевнено почувався на сцені.
Також були продемонстровані відеопрезентації, створені самими ліцеїстами, в
яких кожен з учасників міг висловити власну думку щодо того, яке місце посідає
Кобзар у їхньому житті.
По закінченні заходу найкращі читці були відзначені грамотами кваліфікованого
журі. Зокрема, нагороди отримали: Юлія Бабенко, Вікторія Степура, Юлія Бардась,
Любов Драчевська та Марія Самборська.
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Урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру

За доброю традицією напередодні дня прекрасної
половини людства в Національній академії внутрішніх
справ відбувся святковий концерт.
Розпочав захід ректор академії Володимир Чернєй,
який у своїй промові зазначив: «Жінка в її різних іпоста-

сях – матері, дружини, сестри, коханої – найблагосло-

венніша з нас сущих. Буття кожної людини осяяне життєдайним жіночим началом. У радості й горі, щасті й
недолі, статках і скруті ви – незрадлива наша опора, розрада і надія. Саме ваша небайдужа й відповідальна життєва позиція – як і буденна домашня праця – є справжньою запорукою наших звершень, миру й стабільності, духовного збагачення нашої країни». Також від імені
ректорату, Вченої ради та всього чоловічого колективу
Володимир Васильович побажав неповторним колегам
щастя, успіхів, миру, добра та любові.
Після вступного слова відбулося нагородження співробітниць академії дипломами та грамотами у різних
номінаціях за вагомий внесок у становлення, розвиток і
роботу закладу освіти, виховання та навчання юного
покоління правоохоронців.
Отримавши відзнаки, всі мали змогу насолодитися
чудовим концертом, який підготували курсанти і студенти, артисти духового оркестру, учасники народного
ансамблю пісні і танцю НАВС, переможці вітчизняних
та зарубіжних пісенних конкурсів.

У свою чергу ми, чоловіки, також вітаємо всіх жінок
з чудовим весняним святом 8 Березня! Від усього серця

охоронців.
Прозвучав Гімн України і за командою ректора розпочалося приведення до Присяги.
По тому було зачитано вітання від імені глави відомства Арсена Авакова, в якому, зокрема, зазначалося:
«Глибоко символічно, що ви складаєте Присягу працівників поліції саме сьогодні, у День пам’яті героїв Крут,
коли в Україні вшановують подвиг трьохсот студентів,
які загинули, захищаючи Київ.
Сердечно вітаю всіх зі святом і бажаю міцного здоров’я, щастя, миру, нових успіхів і натхнення в навчанні. Нехай супутником вашого життя віднині завжди буде

девіз: «Служити та захищати!».
З теплими словами звернувся і ректор НАВС
Володимир Чернєй: “Ви склали Присягу працівників
поліції на вірність нашому народові. Це знакова подія,

бажаємо вам, дорогі жінки, здоров’я, родинного щастя,
добробуту та здійснення всіх ваших мрій!

Леонід Кальченко

Присяга працівників поліції на вірність українському народові

У Національній академії внутрішніх справ весь особовий склад склав Присягу працівників поліції.
Відрадно, що всі правоохоронці в рамках реформування Міністерства внутрішніх справ успішно пройшли
атестацію, а відтак і підтвердили своє право носити

високе звання поліцейського.
Окрім ректорату та керівництва академічних підрозділів, поздоровити офіцерів та курсантів прибули члени
колегії МВС України, ветерани органів внутрішніх
справ, відомі вчені-юристи, близькі й родичі.
На початку заходу, після привітання поважних
гостей присутні традиційно вшанували хвилиною мовчання працівників ОВС, які загинули під час виконання
службового обов’язку та відбулося покладання квітів до
пам’ятника мужності, героїзму та вірності право-

адже це вперше, коли Присяга безпосередньо закріплена законом, і те що там чітко прописані умови проходження служби поліцейських. Тобто серед головних пріоритетів державна політика викарбувала правовий і соціальний статус правоохоронця.
У цей день я бажаю вам натхнення, Божої благодаті,
здоров’я служити на благо рідної України, щоб ви продовжили традиції ветеранів правоохоронної системи та з
честю виконували свій обов’язок”.

Леонід Кальченко
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«Перспективи розвитку післядипломної освіти (перепідготовки) в
контексті трансформації вищої освіти»

Під такою назвою 25 лютого інститутом післядипломної освіти НАВС було проведено круглий стіл.
Участь у його роботі взяли: ректор академії, доктор
юридичних наук, професор Володимир Чернєй; перший
проректор, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Станіслав Гусарєв; проректор академії, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції
Сергій Чернявський; директор Центрального інституту
педагогічної післядипломної освіти Університету
менеджменту освіти, кандидат фізико-математичних
наук, професор, член-кореспондент НАН АПН України
Михайло Степко; заступник директора Центрального
інституту
педагогічної
післядипломної
освіти
Університету менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Олефір Л.М.; старший науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти МОН
України, кандидат педагогічних наук Берсіна Т.І.; науково-педагогічні працівники академії та інституту післядипломної
освіти,
ад’юнкти
і
магістри.

«Золотий тренерський
склад» патрульної поліції
з тактичної підготовки

Патрульна поліція України за підтримки своїх
колег з Канади підготувала «Золотий тренерський
склад». 11 березня закінчилось тритижневе навчання інструкторів з тактичної підготовки майбутніх
працівників патрульної поліції. Тридцять професійних випускників-інструкторів отримали сертифікати про успішне проходження курсу «Інструкторів з
тактичної підготовки».
Навчання проводилося задля підготовки професійних кадрів, які будуть вже самостійно як готувати новобранців, так і опікуватися підвищенням
рівня тактичної підготовки особового складу поліції, зокрема патрульної. Тренінг був організований
у рамках проекту «Сприяння реформі патрульної
поліції в Україні» і проводився спільно поліцейськими
інструкторами
з
Канади
Джоу
МакАллістерером, Скоттом Уорреном, Джоном
Летфордом, Блером Уайтом та досвідченими
інструкторами Харківського національного університету внутрішніх справ – Олександром

Роботу круглого столу розпочав ректор академії

Володимир Чернєй, який наголосив на актуальності та
важливості заходу, зазначивши, що питання підвищення
кваліфікації підготовки конкурентоспроможних фахів-

ців, що будуть витребувані на ринку праці, поставило на
часі проблему ознайомлення із сучасними науковими
засадами організації освітнього процесу не лише науково-педагогічних працівників, але й усіх, хто за своїм
професійним обов’язком покликаний сприяти запровадженню інновацій, підвищенню рейтингу академії і в
системі МВС, і загалом серед вищих навчальних закладів держави.
Після виступу очільника вишу розпочалася жвава
дискусія, у якій взяли участь усі учасники круглого
столу.
Підбиваючи підсумок заходу, директор інститу післядипломної освіти, доктор юридичних наук, професор,
полковник поліції Лариса Удалова наголосила, що
результати цієї роботи будуть корисними та дозволять
підняти організацію освітнього процесу в інституті на
новий, більш сучасний рівень.

Інститут післядипломної освіти

«Конституційна реформа в Україні (2014-2016 рр.): підсумки
та перспективи»

Кафедрою конституційного та міжнародного права НАВС 10 березня на базі ННІ № 1 було проведено круглий стіл.
У заході взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри і здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Правознавство» ННІ №1.
Головна мета заходу - визначення та обговорення основних концептуальних підходів, пріоритетних завдань та перспектив конституційної реформи в Україні.
Відкриваючи круглий стіл професор кафедри, к.ю.н., доцент, підполковник поліції Наталія Пелих акцентувала увагу
присутніх на актуальності та необхідності проведення
конституційної реформи в Україні.
Професор кафедри, к.ю.н., доцент, полковник поліції
Володимир Демиденко зазначив, що конституційна
модель організації публічної влади в Україні на сьогодні не відповідає вимогам сьогодення та до певної міри є
перешкодою для подальшого динамічного розвитку
нашої держави. Адже внесені зміни до Конституції
України заклали протистояння в трикутнику влади –
Президент України, парламент, уряд, фактично розбалансували виконавчу владу. Зважаючи на це, в нашій
країні назріла нагальна потреба у проведенні комплексної конституційної реформи.
Професор кафедри, к.ю.н., доцент, підполковник
поліції Костянтин Тарасенко у своєму виступі зазначив, що сьогодні головна мета реформування системи національної
безпеки – це підвищення обороноздатності держави, реформування Збройних сил України та інших військових формувань відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого під час АТО.
Професор кафедри, к.ю.н., доцент, полковник поліції Олег Солоненко акцентував увагу присутніх на Статуті
Міжнародного кримінального суду. Оскільки його юрисдикція поширюється на найбільш тяжкі міжнародні злочини, які
викликають стурбованість усього світового співтовариства – геноцид, злочини проти людяності, військові злочини та
злочин агресії.
Виступаючи на засіданні круглого столу, доцент кафедри, к.ю.н., Леонід Козодой зазначив про необхідність внесення змін до розділу III Конституції України «Вибори. Референдум». До кандидатів, які реалізують право бути обраними,
мають бути встановлені чіткі та більш жорсткі кваліфікаційні вимоги. Вони мають стосуватися таких критеріїв як: високі моральні та ділові якості, легітимність та публічність матеріально-фінансового стану кандидата та інше.
Також під час засідання круглого столу виступила доцент кафедри, к.ю.н., доцент, підполковник поліції Оксана
Лапка та здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Правознавство» ННІ №1. Їх доповіді стосувалися
питань децентралізації влади в Україні, судово-правої реформи, удосконалення законодавства про статус територіальних громад в Україні та ін. Жвава дискусія продемонструвала підвищений інтерес науковців до питань конституційної
реформи в Україні.
Завершуючи зібрання завідувач кафедри, к.ю.н., доцент, підполковник поліції Богдан Калиновський наголосив на
необхідності проведення конституційної реформи в Україні та підбив підсумки роботи круглого столу.

Кафедра конституційного та міжнародного права

Моргуновим та Ігорем Власенком.
З листопада минулого року підготовку інструкторів з різних тактичних дисциплін пройшли 100
офіцерів поліції, які вже тренують свої команди
підопічних, патрульних поліцейських Києва.
Спираючись на досвід роботи, вони використовують практичні приклади, що виникають у повсякденній роботі патрульних різних міст держави. Це
гарантує, що така підготовка відповідає українським реаліям та закону. Тепер можливість підвищувати кваліфікацію з тактичної підготовки є і у
патрульних
Одеси,
Харкова,
Львова,
Дніпропетровська, Миколаєва та Києва, офіцери
яких успішно закінчили цей тренінг.
Сертифікати учасникам вручили начальник
Департаменту патрульної поліції України Євген
Жуков, надзвичайний та повноважний посол
Канади в Україні Роман Ващук, координатор тренінгових програм ICITAP Мадлен Хелашвілі,
директор проекту сприяння реформі патрульної
поліції в Україні Девід Вайваш (Канада), начальник
Управління патрульної поліції м. Києва Юрій
Зозуля та директор навчально-наукового інституту
№3 НАВС Володимир Клачко.

Інститут післядипломної
освіти

Семінар-навчання

25-26 лютого відбувся міжнародний науково-практичний семінар-навчання з актуальних питань технічної експертизи документів (у рамках ІV Лисиченківських читань), організований Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. У його роботі взяли участь представники Польщі,
Німеччини, Білорусі, державних установ судової експертизи
Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Державної
фіскальної служби України. Від ННІ №2 НАВС були присутні
доценти кафедри криміналістичних експертиз Воробей О.В.,
Свобода Є.Ю. та Шведова О.В.
На заходіі обговорювались актуальні та проблемні питання в
галузі технічної експертизи документів, шляхи удосконалення
зазначеної діяльності. Радник при посольстві Польської Республіки
Томаш Бєлєцкі розповів про способи захисту від підробки
польських документів. Гість з Німеччини Сандоу Клаус Петер –
представник фірми GERSTEL презентував автоматизовані лабораторії судових експертиз для дослідження матеріалів документів.
Генеральний директор ПП «НВП Експертні системи» Соловей В.М.
представив нові моделі технічних засобів для дослідження документів від білоруського виробника «Regula».
З цікавою доповіддю на тему: «Характеристика основних елементів захисту паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій» виступила науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2 НАВС Ірина Білоус. Також перед учасниками семінару виступила
доцент кафедри криміналістичних експертиз ННІ №2 НАВС, к.ю.н., доцент Олена Воробей з доповіддю про сучасні
банкноти на полімерній основі та їх захисні елементи. Виступи доповідачів супроводжувались змістовними мультимедійними презентаціями.
Програма семінару була цікавою та насиченою. Нові знання, цікавий досвід, практичні навички, література та інформаційні буклети, безумовно, будуть використані у навчальному процесі та науковій діяльності співробітників ННІ №2
НАВС. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з представниками експертних служб різних країн та відомств.

Навчально-науковий інститут № 2

березень 2016 р.

Урочистості з нагоди
випуску слухачів

Днями в житті вихованців Національної академії
внутрішніх справ відбулась визначна подія – випуск здобувачів вищої освіти факультету №2. Так понад півтисячі слухачів заочної форми навчання, які успішно склали
атестацію, отримали дипломи правознавців та психологів.
За традицією, на початку заходу найкращі випускники поклали квіти до пам’ятника співробітникам ОВС.
З вітальним словом
до присутніх
звернувся
р е к т о р
Національної
академії внутрішніх справ
Володимир
Чернєй, який
відзначив
належний
рівень підготовки випускників та дав
мудрі настанови на майбутнє: «Сьогоднішній день і отримані дипломи – це яскраве свідоцтво ваших успіхів – здобутих якісних знань. Ви наполегливо йшли до своєї мети,
і нарешті досягли її. Я вам бажаю щастя, добра, нових
звершень. Постійно вчіться й гідно виконуйте обов’язки
людини і пам’ятайте – в академії завжди відкриті двері
для її вихованців».
Тож бажаємо випускникам ще більших успіхів,
натхнення, витримки та досягнень на благо нашої держави.

Ганна Вербило

“НАША АКАДЕМІЯ”, № 1 (116)

3 стор.

Пишаємося нашою
переможницею

16 березня у конференц-залі Університету державної фіскальної служби України відбулося урочисте відкриття підсумкової науково-практичної конференції ІІ
туру Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт
зі
спеціальності
« А д м і н і с т р ат и в н е
право і процес; фінансове право; інформаційне право». Захід
проходив впродовж
двох днів відповідно
до «Положення про
п р о в е д е н н я
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних
та гуманітарних наук
у 2015-2016 році» визначеному наказом Міністерства освіти і
науки України № 1079 від 13.10.2015 року.
У науковому зібранні взяли участь 35 студентів із 22 вищих
навчальних закладів України. Національну академію внутрішніх справ представили курсант 2 курсу факультету № 2 ННІ №1
Кулик Я.А та керівник наукової роботи старший викладач
кафедри адміністративного права та процесу Співак М.В.
Так,за результатами виступу на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу курсант Кулик Я.А була нагороджена дипломом переможця
посівши серед конкурсантів Ш почесне місце.
Вітаємо переможців та бажаємо творчих успіхів!

ННІ № 1

Подарували
часточку життя

Нещодавно до Національної академії надійшов лист від Київської міської клінічної лікарні
№ 4 із проханням здати
кров для хворих
та
постраждалих громадян
Ук р а ї н и .
Подібні звернення
не
в п е р ш е
надходять на
а д р е с у
навчального
з а к л а д у.
Колектив академії постійно з розумінням відгукується на пропозиції про допомогу. За багато років сотні хворих зобов’язані своїм здоров’ям, навіть життям,
не лише лікарям, а й вихованцям НАВС, які зі
своєю кров’ю подарували часточку життя.
От і цього разу ад’юнкти та курсанти
навчально-наукового інституту №1із готовністю взяли участь у цій шляхетній справі і здали
кров.
Адміністрація медичного закладу висловила
щиру подяку керівництву академії і, звичайно,
власне донорам за їхню допомогу та чуйність.

Людмила Зеленко

В Авдіївці на рівні з досвідченими поліцейськими служать курсанти НАВС

У цьому році Національна академія внутрішніх
справ святкує 95-річницю із дня її створення. Серед
випускників навчального закладу ціла плеяда відомих
науковців, політичних діячів, генералів. Ми пишаємося
тими вихованцями академії, які у непростий для нашої
країни час самовіддано та гідно захищають мирне населення на Донеччині та Луганщині та низько вклоняємось перед тими, хто віддав своє життя за мир в Україні.
Після початку відомих подій на Сході, до нашого
вишу на навчання були переведені курсанти із
Донецького юридичного інституту та Луганського державного університету внутрішніх справ. Набувши теоретичних знань лише двоє з них, виявили бажання пройти стажування на батьківщині, це Олександр Андрієнко
та Юлія Приколаб.
За інформацією ГУ НП у Донецькій області у прифронтовій Авдіївці для забезпечення публічної безпеки
сил місцевого відділення поліції недостатньо.
Некомплект особового складу - 70%, з 37 співробітників
- 17 жінок. Тому, за розпорядженням керівництва області, окрім місцевих правоохоронців тут несе службу зведений загін поліції главку. Це вже друга спецгрупа, яка у
рамках ротації прибула на допомогу жителям. За перший день роботи бійці вилучили автомат

«Калашникова» та затримали 2 автомобіля, що перебували у розшуку.

Нещодавно ровесник та патріарх нашого навчального закладу Микола Васильович Володько відсвяткував
своє 95-річчя. Поздоровляючи ювіляра, колеги, друзі,
рідні та близькі називали Миколу Васильовича людиною-легендою, якій довелося пережити численні вдачі і
реальні негаразди, радість нових зустрічей і розлучень,
та попри все він завжди виходив переможцем.
Про свій родовід і своє життя Микола Васильович в
2005 році видав книгу «Жизнь прожить – не поле перейти», яка по праву може бути підручником для юнацтва
як будувати життя, щоб стати особистістю, бути справжнім патріотом своєї країни і приносити радість людям.
Народився Микола Васильович 3 лютого 1921 року в
Башкирії, де після закінчення школи і педагогічного
училища викладав в школі рідного села, чим пишається
все життя.
В 1939 році був призваний до лав Збройних сил і служив в Монгольській Народній Республіці, де закінчив
школу молодших командирів і для проходження подальшої служби направлений в Україну. 21 червня 1941 прибув в м. Проскурів (нині Хмельницький), а наступного
дня почалася війна. Зенітно-кулеметний розрахунок,
яким командував Володько М.В., був розташований на
залізничній станції Проскурова.
Під час виснажених боїв Микола Васильович був
тяжко поранений. Його помістили до санітарного поїзду,
який розбомбили ворожі літаки, і він дивом врятувався
із палаючого вагону. Під час лікування йшла мова про
ампутацію ноги, але обійшлося без цього. Про
повернення на фронт після тяжкого поранення мова
вже не йшла.

По закінченню в 1944 році Уфимської юридичної
школи, Микола Васильович їде на Україну, де 20 років
працює в органах прокуратури Житомирської області, з
них 12 років – заступником прокурора.

Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін
перевірив, як облаштувався на місці новий склад спецгрупи підкріплення та поспілкувався з обома курсантами Національної академії внутрішніх справ, які не зля-

калися проходити стажування у «гарячій точці», і служать на рівні з досвідченими поліцейськими.
Вихованець НАВС Олександр Андрієнко – надія
матері. Батько хлопця помер. Мати працює на єдиному
великому підприємстві міста, Авдіївському коксохімічному заводі. Після армії хлопець пішов у спецпідрозділ
«Грифон», який до розформування здійснював охорону
порядку у судах та конвоювання злочинців. Потім вступив до Донецького юридичного інституту, а після першого курсу, коли Донеччину охопила хвиля терору,
перевівся до Києва.
Зараз Олександр навчається на третьому курсі, у червні - випуск. Коли прийшов час йти на практику – не
роздумуючи обрав рідну Авдіївку. Не тільки тому, що
народився тут, а й тому, що не з чуток знає - саме тут
жителі вкрай потребують допомоги.
За півтора місяця стажування він брав участь у вилученні наркотиків, патрулював вулиці, обходив разом з
інспекторами превентивної служби домівки місцевих
мешканців, цікавився проблемами людей.
Олександр впевнено каже, що після випуску прийде
працювати сюди – у рідну Авдіївку.

Патріарх академії відзначив своє 95-річчя

В 1964 році перейшов на роботу в Інститут держави
і права АН України. З 1965 року його доля пов’язана з
Національною академією внутрішніх справ. Микола
Васильович, захистивши кандидатську дисертацію, присвятив себе викладацькій роботі на кафедрі кримінального права, де пройшов шлях від викладача до професора. У витоків цієї кафедри стояв його побратим, стар-

Оксана Чміленко за матеріалами
ГУНП у Донецькій області

ший товариш і однодумець Петро Петрович
Михайленко. Тому під час відзначення 100-річчя від дня
народження Петра Петровича 2 вересня 2014 року саме
йому було надано право відкрити навчальну аудиторію
імені П.П. Михайленка.
Науковий доробок М.В. Володька складає 70 наукових праць та понад десять підручників з кримінального
права. Тому і не дивно, що саме Володьку М.В. було
доручено організувати науково-дослідну роботу слухачів і на цій ділянці проявився його великий науковопедагогічний досвід, про що свідчать нагороди слухачам
і колективу КВШ МВС СРСР, які зайняли гідне місце в
музеї.
Не зважаючи на свій поважний вік, М.В. Володько
бере активну участь в діяльності ветеранської організації, постійно виступає перед курсантами, студентами, а
особливо любить зустрічатися з ліцеїстами.
Микола Васильович по праву користується великим
авторитетом і любов’ю колективу академії, ветеранської
організації, багатотисячної армії випускників.
Нещодавно на звітно-виборній конференції ветеранської організації НАВС його одноголосно обрали головою Ради старійшин, а на зустрічі ветеранів, присвяченій 20-річчю створення організації, він сказав своїй дружині Раїсі Мефодіївні фразу, яка відображає його сьогоднішній настрій: “Мене пам’ятають і впізнають. Так
хочеться жити”.
Шановний Миколо Васильовичу, Рада ветеранів
бажає Вам здоров’я, оптимізму і нових гідних ювілеїв
попереду.

Ю.Г. Кобринський,
О.Ю. Стародуб

