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Запрошуємо 
на навчання!

Бажаєш здобути якісну освіту, 
опанувати ази поліцейської професії, 

відчуваєш, що працювати заради безпеки людей 
твоє покликання – тоді вступай на навчання 
до Національної академії внутрішніх справ.

З детальною інформацією 
про освітній заклад 

можна ознайомитись 
на офіційному сайті

www.naiau.kiev.ua
та за тел. 520-06-66

(приймальна комісія).

Після чотирьох років напруженого та сум-
лінного навчання, лави правоохоронців
поповнюють майже півтисячі юнаків та дівчат
- вихованців Національної академії внутріш-
ніх справ. 

Аби розділити радісну мить з випускника-
ми, до академії приїхали не тільки рідні й
близькі винуватців свята, а й почесні гості –
заступник міністра внутрішніх справ України,
полковник поліції Вадим Троян, Голова
Національної поліції України, генерал поліції
третього рангу Сергій Князєв, заступник
міністра освіти і науки України Роман Греба, а
також очільники галузевих служб відомства,
ветерани та, звісно, керівництво й науково-

педагогічний склад НАВС.
На початку заходу, у зв’язку з днем жало-

би в Україні, присутні вшанували хвилиною
мовчання трагічно загиблих
шахтарів.

По тому молоді офіцери
отримали довгоочікувані
лейтенантські погони.

І ось настає важливий

момент –
в ру ч е н н я
дипломів.
З усмішка-
ми на
обличчях
офіцери отримують дипломи бакалаврів, а
кращих випускників ректор академії
Володимир Чернєй за давньою українською

традицією, сим-
в о л і ч н о ю
козацькою збро-
єю – перначем –
долучив до
славної когорти
захисників пра-
вопорядку. 

Після того,
звертаючись до
л е й т е н а н т і в ,
В о л о д и м и р

Васильович наголосив: «Дорогі наші випус-
кники! Віднині по праву звертаюся до вас як
до колег. Сьогодні важлива подія у вашому
житті. Кілька років тому ви зробили непрос-
тий вибір і я вдячний вам за те, що ви обрали
саме нашу академію, а батьки підтримали вас
у цьому. Я знаю, що серед вас багато пере-
можців спартакіад, олімпіад, учасників захо-
дів міжнародного рівня, учасників парадів,

народного
хору та
ансамблю
б а р а б а н -
щиць, чле-
нів юри-

дичних клінік по наданню
безоплатної правової допомо-
ги – за все прийміть окремі
слова вдячності, адже ви не
лише проявили свої різнома-
нітні таланти, а й примножи-
ли здобутки та досягнення рідної Альма
матер. Сьогодні я хочу побажати вам не зупи-
нятися на досягнутому, а продовжувати дола-
ти труднощі допомагаючи всім, хто цього
потребує. Дбайте про батьків – вони зробили
для вас все можливе. Поважайте старших,
ветеранів, вчителів, наставників та колег, адже
вони завжди готові допомогти вам та дати
слушну пораду. Зараз наша держава пережи-

ває непростий період, а багатьом з вас дове-
деться виконувати завдання на сході країни.
Тож поступайте по Закону, будьте справедли-
вими і наполегливими у вашій шляхетній
справі. Хай всім вам щастить! У добру путь!
Слава Україні!».

З мудрими настановами та привітаннями
звернулися також заступник міністра внут-
рішніх справ України Вадим Троян, Голова
Національної поліції України Сергій Князєв,
заступник міністра освіти і науки України
Роман Греба.

Стримуючи сльози щастя, вітали героїв
дня близькі і рідні, а вони, в свою чергу, дяку-
вали батькам та педагогам за мудру науку. 

Завершилися урочистості церемонією

прощання з Прапором Національної академії.
І ось офіцери урочистим маршем прохо-

дять по плацу. Багато хто з них вже скоро
виконуватиме професійний обов’язок в різних
куточках нашої країни, а дехто продовжить
навчання, аби отримати диплом магістра. Тож
нехай їх супроводжує успіх, а доблесне слу-
жіння на благо Батьківщини обернеться люд-
ською вдячністю за їх шляхетну роботу. 

Леонід Кальченко

Урочистості з нагоди випуску поліцейських

Благоустрій дитячого будинку
15 березня курсанти 3-го курсу ННІ №1 відвідали Святошинський дитячий

будинок-інтернат з метою благоустрою території цього закладу – створення зруч-
них умов життя вихованців.

Небайдужість до потреб інших – це те, що вирізняє людину серед живих істот.
Свідома особистість нама-
гається реалізовувати свій
внутрішній потенціал задля
того, щоб оточуючим краще
жилося у цьому світі.

Так, курсанти інституту
ретельно потрудилися над
тим, щоб місце життя зне-
долених дітей знову стало
впорядкованим і весняне
сонечко своїми променями
освітило прибране подвір’я.

Адміністрація будинку-інтернату висловлює вдячність керівництву інституту
за підготовку свідомих поліцейських, які допомагають дітям із обмеженими
фізичними можливостями в підтриманні чистоти.

ННІ №1

Профілактика дитячого суїциду
16 березня члени юридичної клініки «Захист» ННІ № 1 Руслана Миронченко, Яна Карюк і Руслана Дон

провели профілактичну бесіду на тему «Суїцид та його види. Попередження суїциду. Гра «синій кит» із
учнями 9-10 класів СЗОШ № 69.

З новин телебачення, преси та радіо майже кожен
українець міг дізнатися про існування так званих «груп
смерті», вони досить поширені на даний час в інтернеті.
Назви різняться між собою, будь то «синій кит» чи
«тихий дім», але за мету вони ставлять одне – суїцид
підлітка. Тому курсанти розповіли як саме функціону-
ють такі групи, чому вони набули значного поширення
серед вразливих підлітків, як уникнути та попередити
своїх близьких людей від таких небезпечних дій та
рішень. 

Школярі, вік яких 15-16 років, висловили свою точку зору, запитували про те, як саме поліція протидіє
та попереджує такі смертоносні речі. Наразі кіберполіція активно та успішно вирішує цю проблему, де
головною причиною самогубств є відчуття емоційної «воронки», діти намагаються заповнити її перфекціо-
нізмом, залежностями, хворобами тощо.

Керівництво СЗОШ № 69 подякували членам юридичної клініки «Захист» за проведений змістовний
захід і запрошують до продовження плідної та результативної співпраці.

ННІ № 1

Пишаємося переможцем!
Нещодавно у місті Чугуєві Харківської області, відбувся VІІ Всеукраїнський відкритий турнір з

боксу «Олімпійські надії» серед молоді, згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2017 рік.

Курсант першого курсу
Захарченко Євген, який неодноразо-
во брав участь у змаганнях такого
високого рівня, провів поєдинок і
став золотим призером у ваговій
категорії до 60 кг. Того ж дня Євген
вирішив не зупинятися на досягнуто-
му, виїхавши до Харкова, він взяв
участь у відкритому чемпіонаті
області з кікбоксингу в розділі LOW
- контакт, де виборов також І місце.

Ми вітаємо Євгена, бажаємо
успіхів у досягненні його подальшої мети та високих злетів. Нехай і надалі наш спортсмен надихає
своїми перемогами, дає приклад одноліткам для наслідування. 

Відділ спеціальної та фізичної підготовки 

Конкурс “Наше ретро-фото”
22 роки тому в перше в НАВС почав проводитись турнір з
футболу на приз видатного футболіста Стефана Решка.

Вручення призу команді-переможцю.
Фото надав Ю.Г. Кобринський
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17 березня відбулося підписання Меморандуму про спів-
працю між Державною службою інтелектуальної власності
України та Національною академією внутрішніх справ.
Меморандум підписали в.о. голови ДСІВ Антоніна Малиш та
ректор НАВС Володимир Чернєй. 

Одним із перспективних напрямів подальшої співпраці
сторони вважають реалізацію Проекту з підготовки фахівців
по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством.  Створення на
базі Національної академії внутрішніх справ курсів з підготов-
ки правоохоронців за спеціалізацією, що спрямована на
захист прав інтелектуальної власності, стане платформою для

розробки нової освітньої програми, за якою відбуватиметься
навчання правників нової генерації, покликаних захистити
інноваційний потенціал України. До підготовки українських
спеціалістів вже висловили готовність долучитися міжнародні
експерти урядових та громадських структур, які безпосеред-
ньо здійснюють боротьбу з кіберзлочинністю та піратством. 

Курси розраховані на правоохоронців системи МВС, СБУ,
фіскально-митних органів і Державної служби спеціального
зв’язку, в обов’язки яких входить захист прав інтелектуальної
власності, боротьба з кіберзлочинністю та піратством. 

Відділення комунікації НАВС

У Національній академії внутрішніх справ  
готуватимуть спеціалістів по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством

Плідна співпраця
10 березня в Національній академії внутрішніх справ пройшов

круглий стіл з обговорення спільного німецько-українського проекту
створення нової системи підготовки кадрів Національної поліції
України. У заході взяли участь керівник управління підготовки та під-
вищення кваліфікації Поліції готовності Баварії Герд Енклінг, офіцер
зв’язку Федеральної поліції при Посольстві ФРН в Україні Штефан
Бергер, старший радник Консультативної Місії Європейського Союзу
в Україні Райнер Кюн, керівник програм Фонду Ганса Зайделя в
Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг, керівник
Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні Сергій Загорний;
представники Національної поліції України, МВС України та
Національної академії внутрішніх справ.

У вступному слові головуючий заходу – ректор академії
Володимир Чернєй спрямував учасників зібрання на те, що його фор-
мат – це робоча зустріч у дружньому колі. «Відрадно, що у нас пар-
тнерські стосунки з баварською поліцією та Фондом Ганса Зайделя в
Україні тривають вже багато років. Наші іноземні колеги постійно
підтримують нас і надають необхідну допомогу. Особливо це важли-
во у період реформування  правоохоронного відомства. Головна мета
круглого столу – реалізація  спільного німецько-українського проекту
зі створення нової системи підготовки кадрів Національної поліції
України. У створенні Концепції реформування освіти в МВС України
було враховано міжнародний досвід, зокрема взято модель підготовки
поліцейських Баварії», - зазначив керманич вишу. 

По тому до присутніх звернувся проректор НАВС Сергій
Чернявський. Він представив присутнім Концепцію реформування
освіти в МВС України та детально зупинився на всіх аспектах її
запровадження. Також Сергій Сергійович окреслив стратегічні зав-
дання академії – це і реалізація Концепції реформування, підготовка
викладачів та тренерів, проведення бінарних занять в навчальному
процесі із залученням практичних працівників, профорієнтаційна
робота, популяризація професії поліцейського, забезпечення методич-
ними матеріалами. Що ж до останнього, то проректор зауважив, що
вже вийшов пілотний проект «Пам’ятки поліцейського», де стисло
викладено алгоритм дій працівника поліції в типових ситуаціях, а
також представлене законодавче забезпечення його діяльності.

У свою чергу пан Енклінг запевнив у підтримці реформ, що від-
буваються в Україні на ниві правоохоронної діяльності. Він підкрес-
лив, що головною метою української Концепції реформування є
покращання навчання поліцейських: “У цьому наші завдання збіга-
ються. Ми готові і надалі допомагати Україні і плідно співпрацюва-
ти”.

Під час зібрання учасники обговорили проблеми та перспективи
підготовки кадрів для Національної поліції України, шляхи можливо-
го співробітництва у цьому з німецькою стороною. Герд Енклінг і
його колеги відповіли на численні питання.

Тож можна підсумувати, що основні аспекти подальшої співпраці
були визначені.

Людмила Зеленко

Підкорення наукової вершини студентом академії 
17 березня у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса) від-

булися наукові змагання ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016/2017 навчальному році у
галузі “Педагогічна та вікова психологія”. До участі в турнірі були запрошені переможці І-

го туру, зміст якого полягав у відборі кращих наукових робіт з
педагогічної та вікової психології. 28 переможців, які представля-
ли вищі навчальні заклади України, було запрошено до участі у ІІ-
му турі конкурсу. 

Від Національної академії внутрішніх справ право змагатися у
ІІ-му турі виборола студентка п’ятого курсу навчально-наукового
інституту № 4 Оксана Позняк, яка неодноразово перемагала у
наукових заходах загальноакадемічного рівня.  Свою наукову
роботу на тему: “Особливості взаємозв’язку творчих здібностей
та схильності до ризику у студентської молоді” вона розпочала
писати ще у 2015 році, навчаючись на факультеті № 2 під керів-

ництвом доктора психологічних наук, професора Романенко Оксани Вікторівни, яка на сьогодні є завідувачем кафедри
психології та педагогіки факультету № 2 НАВС. 

Разом з тим у нелегкій боротьбі за право бути серед кращих, Оксана Позняк зуміла продемонструвати ґрунтовні знан-
ня, ерудованість і компетентність під час свого виступу та обговорення наукових робіт інших конкурсантів. 

За результатами змагань Оксана Позняк виборола диплом третього ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у 2016/2017 навчальному році у галузі “Педагогічна та вікова психологія”.

Щиро вітаємо Оксану Позняк та доктора психологічних наук, професора Романенко Оксану Вікторівну з перемогою
та побажаємо їм не зупинятися на досягнутому та продовжувати самовіддано займатися науковою діяльністю.

ННІ № 4,
відділ організації науково-дослідної роботи 

«Безпековий діалог Україна - ЄС із боротьби з 
незаконним обігом вогнепальної зброї»

Під такою назвою 16 березня в Національній академії внутрішніх справ проведений круглий стіл за участю інозем-
них фахівців. Метою заходу було обговорення українськими та закордонними експертами і силовиками проблематики
запобігання та протидії незаконному обігу вогнепальної зброї в державах ЄС та в Україні.

У вітальному слові головуючий - ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, профе-
сор, генерал поліції другого рангу Володимир Чернєй наголосив: “Порушені питання є актуальними не лише для
України, де зростає кількість нелегальної і незареєстрованої зброї, але й для країн-членів Європейського союзу”. За його
словами - зброя, яка різними каналами потрапляє на підконтрольну територію до бандитських угруповань, так само
легко може потрапити до різних незаконних формувань у Європі, адже це завжди ліквідний товар. Наслідки цього мають
бути зрозумілими для всіх. Також Володимир
Васильович зазначив, що співробітники академії
активно працюють над розробкою контрзаходів цьому
явищу, а також будуть вдячні за будь-які рекомендації,
поради та досвід іноземних спеціалістів.

Серед учасників, окрім керівництва та співробіт-
ників НАВС, були присутніми представники
Європейської Комісії (Фабіо Маріні), Європолу
(Роберто Кодесал), ЕМРАСТ (Хосе Ромеро Моргаз та
Хосе Мануель Санчес-Пардо Лопес), поліції Чеської
Республіки, Грецької Республіки, Литовської
Республіки, Румунії, Королівства Швеції, Республіки Польща, Бюро митних розслідувань Міністерства фінансів ФРН,
працівники Представництва ЄС в Україні, Посольства Королівства Іспанія в Україні, а також Національної поліції
України, Служби безпеки України, МВС України, МЗС України, ДФС та Міністерства юстиції України.

У свою чергу, член Європейської комісії Фабіо Моріні подякував ректору за організацію такої важливої події. Він
розповів, що ще п’ять років тому, до сумнозвісних подій на сході та терористичних атак, до Європарламенту був пода-
ний пакет змін до чинного законодавства з обігу зброї на території ЄС. Відтак одним з важливих кроків є оновлення зако-
нодавчої бази відповідно до викликів сучасності. Також він наголосив на необхідності потужної співпраці не лише все-
редині ЄС, а й з іншими країнами, адже часто трафік нелегальної зброї надходить саме з країн, в яких йдуть воєнні кон-
флікти. 

Учасники ознайомлювалися з підготовленими мультимедійними презентаціями, задавали важливі питання та обмі-
нювалися практичним досвідом.

Такий формат співпраці дозволить українським підрозділам ефективніше протидіяти незаконному обігу вогнепаль-
ної зброї та передчасно виявляти ризики, пов’язані з потраплянням її до рук терористичних та бандитських угруповань. 

Леонід Кальченко

Випускники загальноосвітніх
шкіл завітали до ННІ № 3 на

День відкритих дверей
День відкритих дверей – одна із основних форм професійно-орі-

єнтаційної роботи в навчальних закладах. 
16 березня колектив навчально-наукового інституту № 3 гостин-

но запросив до себе випускників столичних загальноосвітніх шкіл
та Київської області. 

Традиційно захід такого масштабу розпочався у великій актовій
залі, де всі присутні переглянули відеофільм «Академії – 95!».
Директор інституту Дмитро Андреєв розповів про багатогранність
діяльності Національної академії, потужний юридичний потенціал
науково-педагогічного складу. Звертаючись до учнівської молоді,
Дмитро Володимирович зазначив: «Поліцейський – професія, яка

забезпечує виконання закону та дотримання правопорядку, вимагає
не тільки відмінної фізичної підготовки, а й знань в юриспруденції.
А такі якісні знання можна отримати у провідному виші МВС –
Національній академії внутрішніх справ, де готують висококваліфі-
кованих фахівців для підрозділів Національної поліції України». 

З інформацією про умови та правила вступу до навчального
закладу присутніх ознайомила заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи підполковник поліції Юлія
Комаринська. 

Позитивні емоції подарували гостям курсанти факультету № 1,
які виступили з прекрасною концертною програмою та були підтри-
мані заслуженими оплесками глядачів.

У другій частині Дня відкритих дверей для гостей була проведе-
на оглядова екскурсія територією інституту. Хлопці та дівчата відві-
дали інтерактивний полігон кафедри організації охорони громад-
ського порядку, кімнату психоемоційного розвантаження, юридичну
клініку «De Jure», загальну бібліотеку. Викладачами кафедри вогне-

вої та спеціальної фізичної підготовки у тирі інституту була органі-
зована виставка зброї та спеціальних засобів, що особливо було
цікаво школярам. У спортивно-оздоровчому комплексі для них про-
демонстрували заняття зі спеціальної фізичної підготовки в поєд-
нанні з прийомами рукопашного бою. 

Вже по закінченню заходу школярі жваво обговорювали між
собою що найбільше їм сподобалось. Загалом цього дня до інститу-
ту завітало 222 випускники загальноосвітніх шкіл Дарницького,
Дніпровського, Голосіївського, Оболонського, Печерського,
Шевченківського районів столиці та Київської області.

Ми маємо велику надію, що вже цього року хтось із цих молодих
людей обов’язково поповнить курсантські лави Національної акаде-
мії внутрішніх справ.

Елеонора Маковецька

Коли Україна кличе
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України,

сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, під-
вищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих форму-
вань щорічно 14 березня в нашій державі відзначається День українсько-
го добровольця.

Цього дня в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва відбулась
зустріч із учасником антитерористичної операції, поліцейським полку
поліції особливого призначення «Миротворець» Анатолієм Затишняком.

Під час заходу, що був присвячений добровольчим батальйонам, які
сформувалися
на території України з початком АТО, ліцеїсти здійснили екскурс
історичними періодами формування добровольчих загонів.

Українці у всі часи та понад усе цінували свою свободу. І
значною мірою через це воювати нам доводилось багато і часто.
Доводиться і нині захищати себе від нападників і не допустити
загарбання території.

Які вони – українські воїни – добровольці Х, ХVІІ, ХХІ сто-
літь? Змінювались обладунки, зброя, воєнні тактики та способи
формування військ та незмінним залишився волелюбний дух,
незламність і здатність до саможертовності, яка дивує весь світ.

Хто б міг подумати, що брати до рук зброю українцям дове-
деться й у третьому тисячолітті. Не раз ми воювали і боролись. Переможемо і цього разу. Бо славні справжні герої були
завжди і не перевелися досі в Україні.

Юридичний ліцей

«Незгасаюча свіча душі великого поета»
У нашій літературі є імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали частиною його життя. Такою особистістю для

нас, безперечно, є Тарас Григорович Шевченко. Твори викликають в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю
силою і народною мудрістю. Творчість цього поета можна не любити, можна
критикувати, можна ставитися до неї із великим захопленням … У будь-
якому разі байдужим вона не залишає нікого. У Шевченківські дні на факуль-
теті № 3 (м. Івано-Франківськ) з метою вшанування видатного сина України
було проведено захід «Незгасаюча свіча душі великого поета», підготовлений
курсантами 1 курсу.

Під час свята лунали пісні на слова Т. Шевченка, не обійшлося без пере-
гляду документального фільму про життєвий і творчий шлях митця.
Кульмінацією свята стала інтерпретація частини драми Тараса Шевченка
«Назар Стодоля», перше сценічне втілення якої відбулося у 1844 р., коли її
виставив домашній театр Медико-хірургічної академії в Петербурзі. Для
учасників драматичного гуртка факультету №3 (м. Івано-Франківськ) з числа
курсантів першого курсу, вистава була дебютом, проте вони змогли передати
дух епохи та головний задум сюжету. Його побудовано на традиційному
любовному трикутнику, незважаючи на те, що образ основного Назарового
суперника, полковника Молочая, винесено за межі тексту твору, а місце цен-
трального негативного персонажа займає Хома. Традиційний образ матері,

що зазвичай прагне шлюбу доньки з багатим, замінено на образ лиходія батька, який згоден відступитися від своїх намі-
рів лише під загрозою смерті.

Зауважимо, що наші курсанти не вперше проводять низку вистав, присвячених популяризації української культури,
що викликає повагу та захоплення глядачів.

Кожне слово Тараса Григоровича Шевченка ніби із сьогоднішнього дня. Читаймо його твори! Вони допоможуть
осмислити минуле та зазирнути в майбутнє, відкрити для себе нове в мудрих рядках його творчості.

Факультет № 3, м. Івано-Франківськ

На гостину до депутатів: екскурсія до 
Верховної Ради України

Мабуть, усі українці знають, як виглядає будівля Верховної Ради України, проте далеко не всім доводилось бувати
всередині, а фахівець відділення соціально-гуманітарної роботи ННІ №1 Ігор Єфіменко та слухачі магістратури Христина
Музика, Карина Єник і Любов Юзва разом із підопічними курсан-
тами мали можливість потрапити всередину однієї з найвідоміших
будівель Києва та України.

Під час відвідування Верховної Ради, курсанти дізналися біль-
ше про єдиний законодавчий орган державної влади України та на
власні очі побачили унікальні речі, які прикрашають стіни примі-
щень Уряду: картину Олексія Кулакова «Державотворення», що
намальована на стіні другого поверху, яка відображає історичний
день 24 серпня 1991року, коли 350 депутатів проголосували за неза-
лежність нашої країни; синьо-жовтий прапор, який був внесений
депутатами до сесійної зали Верховної Ради 24 серпня 1991року
(цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї
ВРУ); знамениті кулуари Верховної Ради; побувати на балконі, звідки видно робочі місця нардепів, конференц-зал та
багато іншого.

Це була дуже цікава, змістовна, повчальна, корисна та водночас пізнавальна екскурсія, адже сесійний будинок
Верховної Ради є не тільки важливим осередком політичного життя країни, а й величною архітектурною пам’яткою нашої
столиці. ННІ № 1
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