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Виїзне засідання Кабінету Міністрів України в НАВС
У Національній академії внутрішніх справ 4 квітня відбулося виїзне засідання Кабінету

Міністрів України.
Відкрив захід Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, який зазначив, що законодав-

ство з реформування системи МВС, що пропонує Уряд, змінює філософію реформ:
«Реформа – це не коли замінили прізвище.
Реформа – це коли замінили систему, під-
ходи і механізм функціонування і відпові-
дальності, в тому числі й притягнення до
відповідальності». Глава Уряду звернувся
до членів Парламенту України ухвалити ці
закони, внісши, за необхідності, «своє
додаткове бачення».

На спеціальному засіданні Міністром
внутрішніх справ Арсеном Аваковим було
представлено для затвердження повний
пакет законопроектів. Наступним етапом

буде направлення до парламенту чотирьох ключових законів: «Про національну поліцію
України»; «Про органи внутрішніх справ України»; «Про внесення змін до Закону України
«Про дорожній рух України»; «Про запровадження системи автоматичної фіксації порушень
правил дорожнього руху».

У своєму виступі перший заступник Міністра Екатерина Згуладзе зупинилася на питан-
нях освіти правоохоронців. Зокрема, вона зауважила: «Система освіти буде змінюватись, але
ми будемо змінювати її разом. Концепції готової поки що немає, але в нас є ще один рік, щоб
її доопрацювати, виходячи із головних принципів – якості, часу, витрат, затребуваності та
безперервного підвищення кваліфікації.  Щодо останнього пункту,  то   один  маленький
крок з реформування системи ми вже зробили – це новий базовий курс з підготовки нових
поліцейських».

ВЗГ НАВС

Хай Вам щастить, захисники України!
26 березня випускників факультету Національної гвардії НАВС з визначною подією в їхньому

житті привітали секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, рек-
тор академії генерал-майор міліції Володимир Чернєй, перший заступник командувача НГУ гене-
рал-лейтенант Олександр Кривенко, голова Дарницької районної в місті Києві державної адмініс-
трації Геннадій Сінцов.

У своїй промові Олександр Турчинов
зазначив: «Гвардія в усіх країнах – це елітні,
найкращі війська. Війська, якими пишають-
ся,  на які рівняються. Національна гвардія –
є гордістю українського народу. Ви здобули
знання і досвід, який дасть вам можливість
стати справжніми командирами, здатними
ухвалювати рішення у важких і небезпечних
обставинах, командирами, які приведуть
своїх солдатів до перемоги».

Секретар РНБО взяв участь у ритуалі
вручення дипломів новоспеченим офіцерам.
Загалом, лави Нацгвардії поповнили 73 лейтенанти, дев’ятеро з яких закінчили навчання з відзна-
кою. Випускники виконали Державний Гімн України та промовили слова офіцерської клятви.

Привітати випускників прий шли й офіцери, які здобули тут фах раніше, а нині служать у під-
розділах НГУ, і родичі, зокрема – представники багатьох офіцерських династій.

Завершився захід урочистим маршем офіцерів-випускників, показовим виступом батальйону
Почесної варти НГУ та концертною програмою. Потому учасники дійства мали змогу оглянути
виставку зразків сучасного озброєння та бойової техніки Нацгвардії. Крім того, заступник керів-
ника Департаменту Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви у справах душпастир-
ства силових структур України отець Любомир Яворський вручив випускникам 20 укомплектова-
них наплічників, а також молитовники, образки й вервиці.                                         

ВЗГ НАВС

Майже три десятиліття тому, на
теренах України сталася найжахли-
віша трагедія в історії людства. У
ніч із 25 на 26 квітня 1986 року о
першій годині двадцять третій хви-
лині вибухнув атомний реактор на
четвертому енергоблоці Чорно-
бильської АЕС. Чудовий, квітучий,
багатий Поліський край, що здавна
приваблював відпочиваючих, які
бажали поласувати грибами, ягода-
ми, рибою, дичиною та помилувати-
ся красою природи, в одну мить
перетворився на суцільне пекло.
Той, хто бачив вночі те жахливе,
задимлене сяйво над 4-им енергоб-
локом та гвинтокрил, який упро-
довж багатьох днів намагався вики-
нути на розірваний енергоблок чи то
пісок, чи то якусь рідину, щоб
закрити отвір, з якого вилітав неві-
домий, смертельний «мирний
атом», ніколи не забуде тієї трагедії.
Кажуть, що час лікує. Але хіба
можна забути той розпач, тривогу
розгубленість, страх дітей, жінок,
усіх мешканців Прип’яті, яких ева-
куйовували з міста і яким обіцяли,
що через день-два вони повернуться
до своїх домівок.

Це усе відбувалось на наших
очах і усі ці події мобілізували кож-
ного з нас на бездоганне, зразкове
виконання своїх професійних
обов’язків в екстремальних умовах.
Кожен, кому випала доля брати
участь у ліквідації аварії на
Чорнобильській атомній електрос-
танції, виконував доручену йому
справу. І, звичайно, посильний вне-
сок кожного ліквідатора був резуль-
татом доволі швидкого приборкання

атомної стихії та будівництва сарко-
фагу.

Однак, неоціненним, безпереч-
но, є подвиг Героїв-пожежників
Леоніда Телятникова, Володимира
Правика, Віктора Кибинка, Миколи
Титенюка, Василя Ігнатенка,
Володимира Тишури, Миколи
Ващука і тисяч інших, які першими
пішли у вогонь.

Ми переконані і віримо: якщо
українському народові вдалося здо-
лати невидимого ворога, то ми
обов’язково переможемо і чорні
плани підступного сусіда. У цьому
нам допоможе Ісус Христос, який
переміг зло, переміг смерть,
Воскресіння якого ми святкуємо.

Як і Герої Небесної сотні, як і
тисячі українських бійців, чорно-
бильці теж боролися, віддали своє
життя та здоров’я за те, щоб на
Землі народжувались і посміхались
діти і щоб життя продовжувалось
вічно. 

Сьогодні на слуху саме ці герої.
Але, щоб мати майбутнє, необхідно
пам’ятати минуле. Минає уже 29-та
річниця Чорнобильської трагедії. З
кожним днем збільшується і кіль-
кість тих чорнобильців, хто пішов з
життя, збільшується і кількість інва-
лідів, хворих. Тільки в академії, ста-
ном на сьогодні уже померло 26
героїв-ліквідаторів, які раніше пра-
цювали в нашому колективі. Їх
імена ми завжди будемо пам’ятати.
Це: Віталій Артамонов, Віктор
Артемов, Василь Белоусько,
Анатолій Бобровський, Світлана
Бовсуновська, Ілля Вакко, Станіслав
Войцехівський, Леонід Євтушенко,

Анатолій Єсько,  Віталій Захаров,
Микола Здрилько, Микола Козій,
Ярослав Кондратьєв, Володимир
Корченко, Віктор Кудінов,
Олександр Кушнір, Володимир
Лисюченко, Микола Мельников,
Анатолій Мінченко, Анатолій
Мовчан,  Микола Поповічев,
Микола Рева, Євген Соколовський,
Костянтин Суворін, Петро Тищенко,
Микола Чумак.

Нині в НАВС працює 54 учасни-
ків ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. В їх числі 9
атестованих та 45 співробітників
вільного найму, серед них 11 інвалі-
дів другої та 8 третьої груп.

Практично всі працюючі чорно-
бильці беруть активну участь у гро-

мадському житті академії чи колек-
тиву, в якому працюють.
Найчастіше це проявляється в
патріотичному вихованні слухачів,
курсантів, студентів та ліцеїстів,
чорнобильці часті гості в навчаль-
них групах та на курсах, організову-
ють та проводять з перемінним
складом екскурсії в музеї Києва,
зустрічі із цікавими людьми та інші
виховні й профорієнтаційні заходи.

Окрім того, бажаючи внести
посильний вклад у захист територі-
альної цілісності України, у грудні
2014 року, під час вшанування учас-
ників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, чорнобильці,
які працюють в академії внесли осо-
бисті кошти та вручили 7750 грн.
командиру батальйону «Мирот-
ворець» для потреб бійців, котрі
від’їжджали в зону АТО. Бійці
щиро подякували чорнобильцям за
моральну та матеріальну підтримку
та пообіцяли бути гідними послі-
довниками славних бойових тради-
цій батьків, дідів та прадідів та
боротися до перемоги.

Більшість чорнобильців і самі
потребують особливої уваги.
Насамперед – через поганий стан
здоров’я, адже радіація залишила
свій слід в організмі кожного, хто
працював в Чорнобильській зоні.
Інші надіються на покращання жит-
лових умов,а дехто ще раз і ще раз
хоче почути слово подяки на свою
адресу за те, що рятував людство від
атомної загрози.

Чорнобильці, які сьогодні пра-
цюють в академії, відчувають
постійну увагу з боку керівництва

академії і особисто від ректора
Володимира Чернєя, який з перших
годин трагедії разом із особовим
складом Київського училища міліції
організував та ніс службу в екстре-
мальних умовах Чорнобильської
катастрофи. Володимир Васильович
постійно цікавиться станом здо-
ров’я та соціальним становищем і
тих чорнобильців, які перебувають
на заслуженому відпочинку. За його
ініціативи серед ліквідаторів акаде-
мії обговорюється та вивчається
можливість випуску «Книги
пам’яті» про учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Користуючись нагодою,
запрошуємо усіх бажаючих до дис-
кусії та будемо вдячні за корисні
пропозиції.

Відзначаючи 29-ту річницю,
чорнобильці візьмуть участь у
мітингах-реквіємах у навчальних
підрозділах, відвідуванні Націо-
нального музею «Чорнобиль»,
покладуть квіти до Меморіального
комплексу «Героям Чорнобиля» на
розі вулиці Чорнобильської та про-
спекту Перемоги.

Усі ці та інші заходи проводити-
муться для того, щоб пам’ятати цю
страшну трагедію, та щоб подібне
ніколи не повторилося. А якщо
кожен співробітник, слухач, кур-
сант, студент, ліцеїст усміхнеться
учаснику ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, то це буде
їм найкращим подарунком.

Голова ради Асоціації 
“Чорнобиль” НАВС

Володимир Заяць

М и  бу л и  г о т о в і  д о  с а м о п о ж е р т в и   з а р а д и  п е р е м о г и  н а д ” м и р н и м  ат о м о м ”

Творча зустріч з відомими акторами
В актовій залі Національної академії внутрішніх справ

відбулась творча зустріч з акторами Національного драматич-
ного театру імені Івана Франка.

На гостину до нашої Альма-матер прибули народні арти-
сти України: актор театру і кіно Анатолій Хостікоєв разом з
дружиною – актрисою, телеведучою та співачкою Наталею

Сумською, а також заслужені артисти України – телеведучий,
актор, співак Анатолій Гнатюк і відомий актор та поет
Олексій Паламаренко. Ці люди знані не лише як видатні куль-
турні діячі, а й, насамперед, як великі патріоти України, які
примножують своїми досягненнями театральні здобутки
нашої держави.

Невимушена дружня атмосфера, життєві історії, прекрас-
на музика й спів, гуморески, танці та веселі жарти наповнили
серця всіх присутніх відчуттям щастя і тепла.

Гості також були раді дружньому прийому і пообіцяли
наступного разу приїхати до своїх шанувальників вже з
повномасштабною виставою.

Наприкінці заходу особисту подяку артистам висловив
ректор академії Володимир Чернєй, який зазначив, що в тяжкі
для нашої країни часи, коли дуже важко залишатися морально
стійким, можливість отримати позитивні емоції та долучи-
тись до прекрасного є неоціненною.

Щиро дякуємо акторам за чудовий концерт та гарний
настрій.

Ганна Вербило

Нещодавно фінішував традиційний турнір розіграшу
кубку імені Володимира Мунтяна. Він проводиться під егідою
федерації футболу Києва і був започаткований у 2004 році, а
отже цього року проводився вже одинадцятий раз. Всього в

змаганнях взяли участь 24 футбольні команди з Києва та
області – зіграти ж у фінальних іграх довелося найсильнішим.
В боротьбі за третє місце змагалися столичні ФК «Легія» та
ФК «Локомотив», де з рахунком 3:1 «залізничники» перемогли
новачка Вищої ліги. Але вся увага футбольної еліти Києва була
прикута до фінальної гри між ФК «Межигіря» та ФК
«Динамо-Академія». Беззаперечно, що фаворитом всі вважали
ФК «Межигіря», адже команда виступає в чемпіонаті столиці
у Вищій лізі. Проте для першолігового молодого колективу ФК
«Динамо-Академія», який, до речі, цього сезону провів відмін-
ну селекційну роботу,  це на заваді не стало. Вже на 39-й
секунді першого тайму рахунок було відкрито – відмінну
флангову передачу замкнув, не менш відмінно, хавбек академії
Роман Шпиця, м’яч більярдним пострілом залетів у правий
кут воріт. ФК «Межигір’я», швидко оговтавшись, намагався
відновити паритет та відквитати такий швидкий гол, але

захист академії працював надійно та майже безпомилково.
Більше того, «силовики» повірили у власні сили та створили
декілька чудових моментів, які повинні були завершитись
взяттям воріт. Спочатку Василь Лавренюк опинившись віч-на-
віч з голкіпером пробив повз ворота, а через декілька хвилин
Ігор Кедик не замкнув передачу з правого флангу. На перерву
команди пішли з рахунком 1:0 на користь НАВС. 

У наступному таймі двобій продовжився із ще більшими
запалом та швидкістю. Майже увесь час команди тримали в
напрузі своїх вболівальників: одні прагнули зрівняти рахунок
– інших же навпаки все влаштовувало, хоча було б добре для
впевненості подвоїти результат. Розв’язка фіналу стала відо-
мою на останній доданій хвилині другого тайму, коли  м’яч
потрапив до гравця академії Руслана Онікієнка, який щойно
вийшов на заміну. Останній, довго не думаючи, запустив
«круглого» у ворота – голкіпер ФК «Межигір’я» після такого
пострілу був безсилим.  Фантастичний фінал – голи як на
замовлення були забиті на першій і останній хвилинах матчу і
принесли ФК «Динамо-академія» довгоочікуваний трофей -
титул «Володаря кубку В. Мунтяна - 2015 року».

Варто відмітити, що обслуговувала поєдинок бригада
арбітрів на чолі з одним із найкращих рефері України, який
має категорію «FIFA» - Євгеном Арановським.

Відразу по завершенні фіналу відбулась урочиста церемо-
нія нагородження гравців, яку проводили два  динамівці, воло-
дарі Кубку кубків та Суперкубку УЄФА 1975 року, бронзові
призери Олімпіади 1976 року в Монреалі (Канада), багаторазо-
ві чемпіони СРСР – легендарні Стефан Решко та Володимир
Мунтян, також на церемонії нагородження та на матчі був при-
сутній віце-президент федерації футболу м. Києва Фелікс
Петров та члени виконкому.

Сам іменинник, на честь якого проводився турнір, звернув-
ся до учасників із словами вдячності, одночасно Володимир
Мунтян був приємно вражений високим рівнем аматорського
футболу в столиці.  До слів привітання долучився Стефан
Решко, якому було надзвичайно приємно, що саме футбольна
команда того вишу, працюючи в якому він віддав більшу час-

тину свого життя, сьогодні піднімає над головою кубок пере-
можця. Стефан Михайлович щиро подякував нашим хлопцям
та підбадьорив фіналістів.

«Хто вміє перемагати - той обов’язково доб’ється успіху» -
це твердження не для слабких духом людей, а для тих хто не
зупиняється на досягнутому. Для тих, хто постійно рухається у
правильному напрямку із чітко визначеним планом продума-
них дій та багажем спеціальних знань. У підсумку варто від-
мітити, що ця перемога є першою та історичною. Про неї мрі-
ють десятки столичних футбольних клубів, а ми на сьогодніш-

ній день – володарі такого почесного трофею, перша в історії
Києва студентська команда, яка підкорила дану вершину.  

Гадаємо, ця перемога обов’язково знайде відбиток в літо-
писах Національної академії внутрішніх справ, а також дасть
суттєвий поштовх для нових звершень та досягнень футболь-
ному клубові «Динамо-Академія», адже футбол завжди був,
залишається та буде видом спорту № 1 у всьому світі.

За інформацією  ФК 
«Динамо-Академія»

Ф К  « Д и н а м о - А к а д е м і я »  -  в о л о д а р  к у б к у  М у н т я н а

За ініціативи Рад ветеранів Національної академії внутріш-
ніх справ і Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова 30 березня  в приміщенні академії відбулася
зустріч представників ветеранських організацій і волонтер-
ського руху.

Символічно, що саме у цей день Президент України Петро
Порошенко підписав зміни до Закону про волонтерську діяль-
ність, який сприятиме розвитку цього руху в Україні та підви-
щить якість надання волонтерської допомоги.

Приємно, що в заході взяли участь представники студент-
ства Київського Національного університету імені Тараса
Шевченка, Університету економіки і права «Крок»,
Державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

На зустрічі також були присутні: Дорохов М.С. – голова
комітету вищих навчальних закладів Київської міської органі-
зації ветеранів, очільники ветеранських організацій
Солом’янського та Шевченківського районів міста, актив вете-
ранських організацій НАВС і НПУ ім. М.П.Драгоманова, голо-
ва профспілки академії Стародуб О.Ю., начальник відділу
соціально-гуманітарної роботи Войналович С.В. та працівни-
ки медичного відділу академії.

Розпочалися гостини з відвідин Музею МВС України
НАВС. Гості були задоволені розповіддю екскурсовода музею
Іриною Павловською. Майже всі відвідали його вперше і, як
відмітили наші гості, у них змінилась думка про історію і
непросту роботу міліції. Вони були вражені експонатами залу,
присвяченому АТО. 

Згодом учасники взяли участь у роботі круглого столу з
проблем волонтерського руху, на якому формами і методами
роботи поділилися представники усіх вишів, особлива увага

приділялась підтримці учасників АТО, зміцненню їх матері-
альної бази, відвіданню поранених у шпиталях.

Дорохов М.С., Корольов М.М. – заступник голови
Солом’янської районної організації ветеранів, голова Ради
ветеранів НАВС Юрій Кобринський та його перший заступник
професор Кухаренко В.Д. наголосили на важливості посилен-
ня героїко-патріотичного виховання молоді та відзначення на
високому рівні 70-річчя Перемоги над нацизмом, як того вима-
гає Указ Президента України. Кращі волонтери і волонтерські
загони вишів були відзначені Почесною Грамотою і Подякою
Ради ветеранів НАВС.

Наприкінці зустрічі перед учасниками виступив україн-
ський поет-пісняр, ветеран органів внутрішніх справ  Федір
Семченко, який розповів про свої зустрічі з учасниками АТО,
прочитав свої вірші, пронизані любов’ю до України, і подару-
вав присутнім свої поетичні збірки: «З людьми і для людей»,
«Рубіж пам’яті», «Тобі Вітчизно», присвячені 70-річчю
Великої Перемоги.

Молоді запам’ятався і виступ Владислава Стебліна – сина
бойового льотчика Великої Вітчизняної війни, колишнього
працівника академії Стебліна Семена Феодосійовича, який з
почуттям великої вдячності розповів,  як до його батька, при-
кутого до ліжка понад три роки, ставилися курсанти, студенти,
ліцеїсти та ветерани академії.

Безумовно, що цей захід сприятиме покращанню волон-

терського руху, посилить увагу молоді до старшого покоління,
і, особливо, до учасників і інвалідів Великої Вітчизняної
війни, вдів фронтовиків, сприятиме подальшому патріотично-
му вихованню майбутніх юристів-правоохоронців і педагогів.

Прес-група Ради ветеранів НАВС

П о к о л і н н я  є д н а ю т ь  д о б р і  п о ч и н а н н я
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В Інституті держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України 14 квітня на загаль-
них зборах відділення історії, філософії та права НАН
України відбулося вручення дипломів лауреатам, премій
та грамот молодим ученим і студентам.

Приємно, що загальні збори відділення розпочалися
заходами з нагоди 75-ти річчя справжнього патріота
України, знаного науковця та педагога – директора
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Мирослава Поповича. Молоді науковці академії долучи-
лися до привітання та змогли на власні очі побачити
людину, яка своїм життям і здобутками демонструє відда-
ність служінню науці.

Ця подія ще більше підкреслила значущість цього
дня, адже, слід зауважити, що до участі у  Конкурсі ака-
демією надіслано 7 наукових робіт курсантів та студен-
тів, які після оцінки конкурсною комісією НАН України
– гідно відзначені!

Грамотами Національної академії наук України наго-
роджено:

– студентку навчально-наукового інституту права та
психології Михальчук Дар’ю Сергіївну, тема наукової
роботи: “Проблеми правового становища суб’єктів гос-
подарювання, зареєстрованих у зоні проведення
Антитерористичної операції”;

– студентку навчально-наукового інституту права та
психології Воробей Віту Миколаївну, тема наукової робо-
ти: “Стратегічні завдання і перспективи реформування
судової влади в Україні в сучасних умовах”;

– курсанта 3-го курсу навчально-наукового інституту
підготовки фахівців слідства та кримінальної міліції
Шелестинського Володимира Анатолійовича, тема
наукової роботи: “Сучасний стан та запобігання жіночій
злочинності в Україні”;

– курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту
підготовки фахівців слідства та кримінальної міліції
Синоверського Андрія Івановича, тема наукової роботи:
“Людина як предмет філософського аналізу”;

– студентку ступеня вищої освіти  магістр навчально-
наукового інституту права та психології Фурманович
Стеллу Олександрівну, тема наукової роботи: “Взаємодія
органів державної влади та інститутів громадянського
суспільства в умовах модернізації системи державного
управління в Україні”;

– студентку навчально-наукового інституту права та
психології Жук Наталію Анатоліївну, тема наукової робо-
ти: “Психологічні особливості внутрішньої картини здо-
ров’я студентів та курсантів”.

Премією Національної академії наук України відзна-
чено:

– студентку навчально-наукового інституту права та
психології Мойсеєву Ірину Володимирівну, тема наукової
роботи: “Актуальні проблеми кримінально-правового
забезпечення боротьби з торгівлею людьми та іншими
незаконними угодами щодо людини”.

Нагородження пройшло в дружній атмосфері, а пере-
можці конкурсу ще раз переконалися, що становлення
державності України, фундаментальне оновлення законо-
давства, зростаючі вимоги суспільства до правоохорон-
них органів щодо надійного забезпечення прав і свобод
громадян – чинники, що докорінно змінили соціальну

значимість юриспруденції, а юридична професія стала
однією з найпрестижніших у державі.

Здобувши 6 грамот і одну премію, студенти і курсан-
ти академії та їх наукові керівники ще раз підтвердили
високий науковий і педагогічний потенціал Національної
академії внутрішніх справ, яка по праву посідає провідне
місце не лише в системі відомчої освіти, а й серед вищих
навчальних закладів нашої держави.

Насамкінець, ми пишаємося нашими молодими
науковцями та бажаємо їм не зупинятися на досягнутому,
продовжуючи самовіддано працювати, досягати нових
вершин на науковій ниві, адже вони – майбутнє нашої
рідної батьківщини України.

Олександр Калиновський,
Світлана Лов’як 

Освітня сфера є визначальною у підготовці молодої людини до життя
– відіграє найбільше значення у формуванні світоглядних орієнтирів,
здобуванні знань, адаптації до найближчого соціуму й глобального сус-
пільства. Освітня сфера є першорядною і у загальному розвитку країни
– в основі наукових досягнень, технологічних інновацій, економіки дер-
жави, добробуту громадян.

Так, 16 квітня у приміщенні Національного центру ділового та куль-
турного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2) відбулось
відкриття щорічної міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та
кар’єра – 2015» та виставки закордонних навчальних закладів «Освіта за
кордоном». Зазначу, що захід надав змогу всім бажаючим отримати
інформацію безпосередньо від представників ВНЗ та визначитися з
вибором, де продовжити навчання.

«Із плином часу змінюється уявлення про те, що таке «освіта» і для
кожної людини воно окреме, але неможливо здобути її, а потім лише зби-
рати плоди, потрібно постійно розвиватися», – зазначив у своїй промові
заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський.

Виставка традиційно розмістилася на першому поверсі
«Українського дому». Урочисту атмосферу підтримував оркестр
Національної академії внутрішніх справ. Наш стенд виділявся серед
інших, насамперед, своєю масштабністю та професійним рівнем органі-
зації. Увагу до себе привертали й красуні-курсантки в міліцейській
формі. Нашим освітнім закладом цікавились юнаки та дівчата, які хочуть
бути впевненими у майбутньому та мати можливість отримати високоя-
кісну освіту, присвятити життя своїй країні та її народові.

Однією з приємних подій стало також вручення нагород, де НАВС
виборола золоту медаль у номінації «Компетентнісний підхід в освітній
діяльності вищої школи».

Загалом, захід розрахований на тих людей, які хотіли б навчатися як
в Україні, так і за кордоном, адже тут представлений весь спектр здобут-
тя освіти – як окремі виші, так і міжнародні освітні організації та видав-
ництва. При цьому відвідувачів зацікавили різні програми: вивчення іно-
земних мов, середня освіта за кордоном, та, звичайно, вища освіта.

ВЗГ НАВС

Â³äçíà÷åí³ ìîëîä³ íàóêîâö³ ÍÀÂÑ Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ íàóê Óêðà¿íè «Освіта та кар’єра 2015»

«Кримінологічна теорія і практика:
досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»

Під такою назвою нещодавно за ініціативи кафедри кримінології та кримінально-виконавчого
права Національної академії внутрішніх справ та за підтримки координаційного бюро з проблем
кримінології НАПрН України відбулася науково-практична конференція.

Метою зібрання було обговорення шляхів концептуального визначення шляхів актуалізації
сучасної української кримінології з урахуванням багатьох чинників та факторів.

Традиційно на подію, окрім керівництва та науково-педагогічного складу НАВС, прибули пред-
ставники багатьох науково-
дослідних та практичних установ
і закладів, як наприклад:
Інституту держави і права ім.
В.М. Корецького Національної
академії наук України;
Всеукраїнської фундації «Захист
прав дітей»; Державного науко-
во-дослідного інституту М В С
У к р а ї н и ;  Інституту служби
зовнішньої розвідки України;
Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича;
Харьківського національного уні-
верситету внутрішніх справ;
Головного управління по бороть-
бі з корупцією та організованою
злочинністю Служби безпеки
України та інших.

Розпочав пленарне засідання
начальник кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Віталій Василевич, який приві-
тав усіх присутніх та подякував за науковий інтерес до таких актуальних питань, пов’язаних з викли-
ками часу.

Також до вітального слова долучився перший проректор НАВС Станіслав Гусарєв, який підкрес-
лив важливість подібних науково-практичних конференцій у розрізі дослідження даної проблемати-
ки та втілення рішень на практиці.

Учасники конференції мали змогу висловити свої думки з приводу хвилюючих питань сучасної
кримінології та вислухати  своїх колег-науковців. Особливо жваве обговорення викликали виступи
завідуючого відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України Олександра Костенка, голови координаційного бюро з
проблем кримінології НАПрН Василя Шакуна, голови Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей»
Євгенії Павлової, доцента кафедри кримінально-правових дисциплін ХНУВС Алли Благої.

За результатами обговорення були вироблені необхідні рекомендації, які незабаром будуть вико-
ристані в подальших наукових дослідженнях. 

Леонід Кальченко

Австрійські аташе вкотре відвідали НАВС
Нещодавно Національну академію внутрішніх справ з одноденним візитом відвідала

делегація Посольства Австрійської Республіки в Україні. До її складу увійшли аташе
Федерального МВС при Посольстві Австрійської Реубліки в Україні Карл Хандлер, тер-
мін перебування якого в нашій країні незабаром спливає,  новопризначений аташе
Рудольф Клугмайер та його помічник Світлана Берлєва.

Національну академію представили перший проректор Станіслав Гусарєв та прорек-
тор Сергій Чернявський.

Відкриваючи зустріч Станіслав Дмитрович ознайомив з організацією навчально-
виховного процесу в академії та висловив надію на те, що взаємодія з австрійськими коле-
гами буде ще більш
тісною, адже вони
вже не вперше від-
відують наш
навчальний заклад.
Тож все, що запла-
новано у рамках
співпраці, обов’яз-
ково повинно під-
твердитись реаль-
ними діями.
Проректор також
зазначив: «Нам
дуже цікава практи-
ка наших європей-
ських колег-полі-
цейських, особли-
во, що стосується першого освітнього рівня. Ми, наразі, активно вивчаємо досвід зарубіж-
них країн та намагаємось не лише запозичити все позитивне, а й втілити це у своїх рефор-
маторських процесах».

У свою чергу Сергій Чернявський розповів гостям, що НАВС є потужним науковим
центром у якому створені та активно розвиваються наукові школи, відомі не лише в
Україні, а й далеко за її межами. Сергій Сергійович також підкреслив: «Нині основними
й пріоритетними напрямами наукового забезпечення правоохоронної діяльності є перш за
все, перспективи реформування органів внутрішніх справ. Це те спрямування над яким
сьогодні працює наше відомство. До речі, нещодавно в нашому виші відбулося виїзне засі-
дання Кабінету Міністрів України за участю Прем’єр-міністра, присвячене саме пробле-
мам реформування правоохоронної системи, адже наш навчальний заклад є головною лан-
кою, на базі якої відпрацьовуються технології та відбувається реальна практична підготов-
ка майбутніх поліцейських».

Під час зустрічі учасники заходу обговорили потенційні шляхи співпраці та вислови-
ли надію на її подальший розвиток, поспілкувались у теплій, невимушеній атмосфері, а на
добру згадку про відвідини відбулося пам’ятне фотографування.

Оксана Чміленко

26 квітня спливає десята річниця з дня смерті колишнього
ректора Національної академії внутрішніх справ України
Ярослава Юрійовича Кондратьєва. Він пішов від нас у
Вічність, а його образ, світлий і чистий, наче й не тьмяніє від
часу.

Ярослав Юрійович… генерал Кондратьєв. Його знали й
щиро шанували співробітники органів внутрішніх справ і
вчені-юристи, політики і дипломати… І по праву вважали
своїм.

Адже Ярослав Юрійович професійно і самовіддано, як
справжній оперативник боровся зі злочинністю, як
політик – закладав основи правового регулювання
діяльності ОВС, причому, уміло залучав до цієї
роботи вчених-юристів, як керівник вищого провід-
ного навчального закладу системи МВС України –
створював сучасний навчально-науковий комплекс,
який би відповідав реаліям українського державот-
ворення і кращим європейським та світовим стан-
дартам.

Людина високої освіченості й культури, Ярослав
Кондратьєв завжди був у творчому пошуку і збирав
навколо себе колектив однодумців, об’єднаних
спільною метою; він керував, вчив,  постійно вчився
сам і при цьому залишався водночас простим і муд-
рим, дипломатичним і щирим…

Перелік його звань, титулів і регалій великий і за
кожним з них – частинка його душі і вагомий особис-
тий внесок у державнозначущі справи.

Багатогранність Ярослава Юрійовича загально-
визнана. Але особливо хотілося б наголосити на його
ролі як Педагога і Вихователя. Згадаємо разом…

1 квітня 1994 року керівний склад тоді Української акаде-
мії внутрішніх справ зібрався в залі засідань. На той час пер-

ший    заступник   Міністра   внутрішніх   справ України гене-
рал-полковник  міліції   Недригайло В. М.   представив  при-
сутнім нового керівника ВНЗ – Ярослава Юрійовича
Кондратьєва,  який  до цього був народним депутатом і голо-
вою Комітету по боротьбі з організованою злочинністю

Верховної Ради України.
Після представлення Кондратьєв, перш за все, попросив

начальників підрозділів подати пропозиції щодо подальшого
розширення і зміцнення навчального закладу. А через деякий
час Ярослав Юрійович запропонував підготувати перелік тра-
дицій, що вже склалися у закладі впродовж його історії.
Невдовзі йому був представлений перелік, до якого було вклю-
чено біля 30 заходів. Вже через декілька років завдяки безпо-
середній зацікавленості у виховному процесі першого керівни-
ка ВНЗ цей перелік значно збільшився.

Насамперед, двері академії відкрили для засобів масової
інформації, постійно почали проводитися брифінги та круглі
столи за участю журналістів, було створено прес-службу, запо-
чатковано багатотиражну газету  «Наша Академія», відзнято
низку фільмів про навчальний заклад.

За підтримки ректора у виховному процесі активніше
стали використовуватися можливості громадських організа-
цій. Восени 1995 року було створено ветеранську організацію,
яку беззмінно впродовж майже 13 років очолював Петро
Михайленко. Особлива увага приділяється ветеранам і учасни-
кам Великої Вітчизняної війни. Про них разом зі студією
«Київнаучфільм» створено фільм «Фронтовики, надіньте орде-
ни!», яким і до нині розпочинаються заходи, присвячені Дню
Перемоги. Також були започатковані зустрічі ректорату, Ради
ветеранів із вдовами учасників війни, їх матеріальна підтрим-
ка, яка і зараз продовжується.

Подальший розвиток отримала первинна організація
Союзу юристів України, досвід якої в 1998 році був узагальне-
ний Союзом юристів і розповсюджений по країні, а ректорату

НАВСУ була оголошена Подяка Союзу юристів.
На базі НАВСУ функціонував юридичний клуб, одним із

фундаторів якого був генерал Кондратьєв.
Профспілкова організація академії, очолювана ветераном

ОВС і навчального закладу Олексієм Стародубом, завжди мала
і має підтримку керівництва у вирішенні соціальних питань
працівників.

Будучи активним учасником ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, Ярослав Юрійович взяв активну участь
у створенні первинної організації «Союз «Чорнобиль».

Ректор надавав великого значення естетичному вихованню
перемінного складу. Продовжуючи традицію щодо організації
виставок художників, проведення зустрічей з ними, курсанти,
слухачі і студенти знайомилися з творчістю багатьох наших
талановитих співвітчизників. 

Ярослав Юрійович завжди з увагою ставився до цікавих
пропозицій. Згадується внесена йому пропозиція щодо відзна-
чення в Академії Міжнародного дня театру, коли він не тільки
схвально віднісся до цієї ідеї, а й взяв активну участь у прове-
денні нового для вишу заходу. 

Я. Ю. Кондратьєв постійно зустрічався з учасниками
художньої самодіяльності, командою КВН, яка вийшла до
Вищої української ліги, особисто підтримував талановиту
молодь, створював в академії творчу атмосферу.

Та все це лише окремі сторінки діяльності нашої Альма-
матер. До речі, і перше друковане видання історії навчального
закладу вийшло під редакцією Ярослава Юрійовича.
Відрадно, що сьогодні ця справа має своє продовження.

Особлива сторінка життя Ярослава Юрійовича – це ство-
рення музею, який був відкритий 23 серпня 1997 року і перши-
ми його відвідувачами були Президент України Леонід Кучма
і тодішній Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.

Зрозуміло, що екскурсію провів Ярослав Юрійович. Вже у
2004 році керівництвом МВС було прийняте рішення про ство-
рення на території НАВСУ Музею історії МВС України. У цю
благородну справу Ярослав Юрійович вклав також душу і
талант справжнього організатора. Нині музей став одним з
важливих центрів професійного і патріотичного виховання
майбутніх правоохоронців.

Варто згадати і про створення пам’ятника мужності, геро-
їзму і вірності працівників міліції, що на Солом’янській площі.
До монументу з квітами постійно приходять курсанти і студен-
ти. І це неможливо переоцінити у виховній роботі.

Ярослав Юрійович всіляко підтримував розвиток фізичної
культури і спорту в академії. І не тільки тому, що сам займав-
ся спортом, а й тому, що розумів значення фізкультури для
майбутніх правоохоронців.

У грудні 1996 року рішенням Кабінету Міністрів України
нашому навчальному закладу було присвоєно статус
Національного і це, безумовно, заслуга і Ярослава Юрійовича
Кондратьєва, і його попередників, і особливо І. Л. Дегтярова,
В. Ф. Захарова, В. М. Сніжинського, В. І. Розенка та багатьох
інших працівників академії. 

Особлива увага приділялася Ярославом Юрійовичем
дітям працівників, які загинули або отримали каліцтво при
виконанні службових обов’язків. Була започаткована традицій-
на зустріч ректора з курсантами цієї категорії, що схвально
підтримувалося МВС України. Така традиція і зараз за актив-
ної підтримки ректорату «працює», але на цих зустрічах до
курсантів долучилися ще і студенти юридичного факультету і
факультету права і підприємництва, частина яких, на превели-

кий жаль, відносяться до цієї категорії.
Багато сил доклав Ярослав Юрійович до ство-

рення юридичного ліцею, який по праву вважають
його дітищем. Його ідея була підтримана і
Міністерством і Солом’янською районною держав-
ною адміністрацією.

За своє недовге життя генерал-полковник
Кондратьєв Я.Ю. зробив чимало добрих справ і те,
що рішенням Кабінету Міністрів ліцею присвоєно
його ім’я – це краща шана його діяльності педагога
і вихователя.

Пам’ять про непересічну людину, високого про-
фесіонала карного розшуку, вмілого керівника збе-
рігається в підрозділах НАВС.

Головне ж, що пам’ять про Ярослава Юрійовича
Кондратьєва живе в його справах. Справах, які і
дотепер зміцнюють наш навчальний заклад, підви-
щують роль НАВС у підготовці висококваліфікова-
них кадрів для органів української міліції.

Ярославу Юрійовичу вдалося сформувати
команду керівного складу академії, яка не тільки вміло реалі-
зує вироблену спільну стратегію розвитку академії, а й творчо
розвиває його ідеї, береже світлу пам’ять про чудову Людину,
Педагога і Вихователя.

Нині Національну академію очолює генерал-майор міліції
Володимир Чернєй, який пліч-о-пліч з Ярославом
Юрійовичем здійснив величезний вклад у розвиток і станов-

лення нашого навчального закладу, він завжди з теплотою та
вдячністю згадує про Ярослава Кондратьєва і є гідним продов-
жувачем його добрих справ.

Колектив академії

С в і т л і й  п а м ’ я т і  Я р о с л а в а  К о н д р а т ь є в а

Чужих дітей не буває
Нещодавно 16 випускників юридичного ліцею імені

Ярослава Кондратьєва, батьки яких – працівники органів внут-
рішніх справ - загинули при виконанні службових обов’язків,
та які залишились без батьківського піклування, взяли участь
у благодійній акції “Чужих дітей не буває”, організованій
Київським дитячим фондом за підтримки Державної адмініс-
трації у м. Києві та під патронатом Героя України, депутата
Київської міської ради, почесного киянина - Олександра
Олександровича Омельченка.

Мета заходу – підтримка соціально незахищених випус-
кників київських шкіл. Кожний учасник отримав подарунок
від київських меценатів: юнаки - випускні костюми від фабри-
ки “Михайла Вороніна”, а дівчата - сукні від українських

виробників, і звичайно, оскільки зустріч відбувалася напере-
додні Великодня, смачну паску.

Теплі материнські слова підтримки прозвучали від голови
Київського дитячого фонду Ніни Миколаївни Семенюк.
Дякуючи Ніні Миколаївні, ліцеїсти упродовж 8 років отриму-
ють випускні костюми та сукні.

Гостей привітали зі святами представники міської влади та
громадських організацій, побажали їм міцного здоров’я,
успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання,
державної підсумкової атестації і вступу до вищих навчальних
закладів.

Завершилась зустріч святковим концертом, у якому взяла
участь і ліцеїст І курсу Пилипченко Карина.

Юридичний ліцей
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