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« М іс академія- 20 1 4»

15 травня в Національній академії внутрішніх справ відбувся чарівний вечір: 11 дівчат, які потрапили до фіналу
шоу-конкурсу «Міс академія-2014», змагалися за звання кращої з кращих.
Як відомо з історії, подібні заходи беруть свій початок ще в Давній
Греції. Саме там, у місті Коринфі, з нагоди святкування Дня богині
краси Деметри відбувся перший такий конкурс. Тоді так званим журі
виступали скульптори, співаки, оратори і навіть воїни.
Нині древньогрецьких воїнів на свято нашої академії все ж таки
вирішили не запрошувати, але журі і без них виявилося надзвичайно
поважним. До його складу увійшли Володимир Нечипоренко – народний артист України, актор театру ім. І. Франка, Віталій Челканов –
актор та телеведучий, начальник Центру культури та мистецтв МВС
України, Світлана Ліфтіна – директор агентства моделей «Інтер
Моделз», а також Геннадій Вертюх – директор модельного агентства
«Престиж». Від нашого закладу представниками журі стали керівник
академії Володимир Чернєй та проректор з кадрового забезпечення та
міжнародних зв’язків Валерій Лозовий.
Свято розпочалося з елегантного дефіле у міліцейській формі під назвою «Наша міліція нас береже», потім в конкурсі «Будьмо знайомі» кожна з учасниць продемонструвала власну візитку – розповіла про себе. Пізніше, після
музичної паузи, красуні продемонстрували всім присутнім
свої багатогранні таланти, а потім - танець в українському
костюмі і, насамкінець з’явились до глядачів у вечірніх сукнях.
Після всього цього феєричного дійства шановне журі
відправилось на нараду, щоб вирішити, кому все ж таки віддати головну корону.
Тож за підсумками конкурсу призові місця розподілились так: звання «Міс академія-2014»виборола Іванна
Гулько (ННІПФПСКМ); перша віце-міс - Елеонора
Канціренко (ННІПП); друга віце-міс – Ольга Ляшенко (ННІПФЕКП).
Варто також зазначити, що після закінчення конкурсу нам вдалось поспілкуватись з деякими членами журі. Так,
Володимир Нечипоренко відмітив надзвичайно високу підготовку свята, і зазначив: «Духовний рівень студентів і курсантів академії, і ступінь підготовки свята є надзвичайно високим. Викладацький склад і ректорат на чолі з
Володимиром Чернєєм роблять величезну справу для міліції взагалі, не лише для конкурсантів, а питання про духовність міліціонера, його культурну та мистецьку підготовку стоїть уже давно.»
Також добрі слова щодо Національної академії внутрішніх справ сказав і Віталій Челканов: «Такі конкурси просто необхідно проводити, щоб всі розуміли, що в міліції працюють красиві талановиті та яскраві люди, - особистості. Лише творча людина здатна в своїй роботі застосовувати нестандартні методи, адже все ж таки не варто забувати,
що це майбутні міліціонери.»
Ми, в свою чергу, теж вітаємо дівчат зі святом та отриманими нагородами. Успіхів вам у подальшій творчій та
правоохоронній діяльності. Академія вами пишається!

Кубок Реш ка - 2014

Ганна Вербило

Впродовж двох днів на футбольному майданчику навчально-наукового інституту права та психології НАВС вирували спортивні баталії на кубок заслуженого майстра спорту СРСР, володаря кубку-кубків та супер-кубку УЄФА 1975
року у складі футбольної команди «Динамо» Київ, бронзового призера Олімпіади 1976 року в м. Монреалі (Канада),
професора кафедри спеціальної та фізичної підготовки інституту
підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Решка Стефана Михайловича.
У турнірі взяли участь шість міні-футбольних колективів із
різних структурних підрозділів академії. В перший день – 5 травня, вирішувалася доля півфіналістів і після напружених поєдинків
чотири команди, а саме відділ кадрового забезпечення НАВС,
загально-академічні кафедри, інститут кримінально-виконавчої
служби та навчально-науковий інститут підготовки фахівців для
підрозділів слідства та кримінальної міліції продовжили боротьбу
за кубок.
7 травня у першому півфіналі зійшлися команди ВКЗ НАВС та
ІКВС, де фіналістом стали «кадровики», які перемогли своїх опонентів з рахунком 3:1. У другому півфіналі тріумфатором вийшов ННІПФПСКМ, який переміг збірну команду загально-академічних кафедр з рахунком 8:2.
У боротьбі за третє місце перемогу здобула збірна команда загально-академічних кафедр, яка у непростому двобої перемогла футболістів ІКВС з рахунком 3:1 та відповідно отримала бронзові нагороди турніру.
Вся увага учасників турніру була прикута до фінального матчу між командами ВКЗ НАВС та ННІПФПСКМ.
Першим рахунок відкрили футболісти ВКЗ, але з часом ННІПФПСКМ відновили паритет, а за декілька хвилин
подвоїли рахунок. Після перерви ВКЗ знову встановив нічийний результат на табло 2:2, але не надовго – чергова
атака збірної інституту слідства та кримінальної міліції завершилась голом. Футболісти ВКЗ з усіма силами пішли в
наступ, але вдіяти нічого так і не змогли крім того, що пропустили на останніх секундах четвертий м’яч. Отже, в підсумку 4:2 і володарем «Кубку Решка-2014» стала збірна команда офіцерів навчально-наукового інституту підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції.
Команда переможець отримала Кубок турніру, грамоти та золоті нагороди, а призери змагань також були нагороджені медалями та грамотами. Також були нагороджені гравці за номінаціями: «кращим захисником» було визнано
Михайла Климчука - доцента кафедри кримінального процесу, «кращим воротарем» став Ігор Шульга (ВКЗ НАВС),
«кращим нападником» став Максим Горщинський – командир навчального взводу інституту кримінальної міліції, а
«кращим гравцем» та бомбардиром турніру (13 м’ячів) став Сергій Бортник – начальник ФПФПКМ.
Церемонію нагородження провели проректор НАВС, голова ФСК «Динамо-Академія» Валерій Сокуренко та
Стефан Решко. Всі учасники отримали позитивні емоції та домовились, що турнір буде традиційним. Як зазначив
Стефан Решко: “Турнір пройшов на високому організаційно-спортивному рівні. Команди показали високу майстерність та проявили велике бажання до перемоги. У змаганнях взяли участь багато викладачів та курсових офіцерів, і
саме це є добрим прикладом для курсантів, які із великим задоволенням спостерігали за іграми. Я дуже вдячний всім
учасникам турніру за увагу, за участь і проявлену майстерність. Вони своєю грою і професійним відношенням нагадали мені про найкращі роки мого спортивного минулого. Сподіаюсь, що турнір буде традиційним і вже наступного
року збере більшу кількість команд-учасниць”.
Отже, сподіваємось, що наступні турніри, які проходитимуть під егідою Національної академії внутрішніх справ
стануть не лише внутрішніми, але й з часом поширяться на всю столицю, що беззаперечно, буде слугувати профорієнтаційній роботі серед школярів столиці.
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Зліт ЮІР визначив кращих
помічників ДАІ столиці

Нещодавно під гаслом «ЮІР – за безпеку дорожнього руху» пройшов
38-й зліт юних інспекторів руху в Національній академії внутрішніх
справ.
Як відомо, головним завданням юірівців є ознайомлення своїх однолітків та молодших школярів з нескладними, проте ефективними правилами поведінки, аби вони змогли убезпечити себе на дорозі.
За традицією під час зльоту пройшов конкурс-огляд кращих команд
столиці. Десять загонів
юних регулювальників
показали свої знання і
вміння у командних
змаганнях під назвами
«Теоретичні
знання
Правил
дорожнього
руху», «Вело-естафета», «Юний регулювальник», «Надання
першої невідкладної
медичної
допомоги
потерпілим внаслідок
дорожньо-транспортних пригод» та продемонстрували тематичний урок з
безпеки дорожнього руху – агітаційно-пропагандистський виступ команди («Агітбригада»).
Нелегке завдання оцінити учасників лягло на плечі журі у складі співробітників УДАІ м. Києва, працівників освіти і науки (КМДА), редакторів
програм національного телевізійного чемпіонату КВН. Після підрахування балів та наради, поважні члени журі вирішили віддати перше місце
команді «Крутий підйом» Деснянського району, школа № 190. Друге місце
зайняла команда «Форсаж» Дніпровського району, школа № 290. З невеликим відривом від лідерів, почесне третє місце присуджене збірній
команді «Радар» Соломянського району, ліцей ім. Ярослава Кондратьєва
та гімназія № 178.
Після оголошення результатів усіх учасників злету було нагороджено
дипломами, грамотами та цінними подарунками.
По завершенню
конкурсу всі учасники подякували організаторам за допомогу
та підтримання традиції таких зльотів
ЮІР вже протягом
багатьох
років.
Заступник начальника УДАІ м. Києва Ігор
Півненко зазначив:
«На жаль, дорослі не
завжди можуть донести важливість знання і дотримання правил дорожнього руху, проте з цим ефективно справляються юні інспектори дорожнього руху.Тож дуже важливо підтримувати дітей в такій нелегкій і важливій справі – навчанню підростаючого покоління правил безпечного
поводження на дорозі».
Закінчився зліт, визначені та нагороджені переможці конкурсів, проте
на цьому їх робота не завершена – вони і надалі проводитимуть бесіди з
ровесниками, аби вберегти їх від біди та врятувати не одне життя на дорозі.

Леонід Кальченко

Чемпіонат з офіцерського триборства

В останні дні квітня в тирі центрального корпусу НАВС, спортивному комплексі Національного транспортного університету та на спортивній базі центру спеціальної та фізичної підготовки НАВС було проведено
чемпіонат академії з офіцерського триборства.
У змаганнях взяли участь три команди до складу яких увійшло 14
спортсменів. У результаті напруженої боротьби в загальнокомандному
заліку місця розподілилися таким чином: перше – команда навчальнонаукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ; друге місце – команда навчальнонаукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції; третє –
команда навчально-наукового
інституту підготовки фахівців
для експертно-криміналістичних підрозділів.
В особистій першості
переможцями та призерами
стали: І місце – підполковник
міліції Юрій Корнійчук, старший викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної
підготовки ННІПФПМГБВВ;
ІІ місце – старший лейтенант міліції Олександр Рябуха, викладач кафедри
вогневої та спеціальної фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства; ІІІ місце – сержант Сергій Гальченко, курсант
3-го курсу ННІПФПМГБВВ.
Переможці та призери змагань нагородженні медалями, дипломами та
цінними подарунками, команда-переможець – перехідним кубком.
Відділення професійної підготовки
відділу кадрового забезпечення
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« П р а в о в Ук р а ї н і – в и к л и к и с у ч а с н о с т і »

Напередодні відзначення професійного свята працівників наукової сфери, підтримуючи традиції, 16 травня, в рамках Всеукраїнського фестивалю науки в академії відбулась робота підсумкової науково-теоретичної конференції на тему: «Право в Україні – виклики сучасності».
Цього року учасники заходу мали змогу отримати привітання, а також грамоти та цінні
подарунки з рук шановних членів президії: Сергія Телешуна, Михайла Костицького,
Володимира Яценка, Анатолія Капітанського. У конференції також взяли участь авторитетні
вчені академії – Олександр Джужа, Юрій Орлов, Дмитро Письменний.
Загальноакадемічній
підсумковій конференції
передувала низка підготовчих етапів, які були
насичені не менш вагомими науковими заходами:
інститутського, факультетського та кафедрального рівня та які, водночас, підтверджують потяг
нашого молодого покоління до наукової роботи.
Відповідно до наказів
Міністерства внутрішніх
справ
України
та
Національної академії
внутрішніх справ у нашому виші проведено І тур конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих
навчальних закладів МВС та конкурс наукових робіт слухачів, курсантів і студентів, присвячених Дню науки. Відбіркові тури проводилися в два етапи: перший – конкурси на кращу наукову роботу на базах інститутів, факультету та центру академії, другий – загальноакадемічний.
Загалом до участі в зазначених конкурсах подано 124 наукові роботи за 14 тематичними
напрямами, які визнано кращими за результатами підсумкових науково-теоретичних конференцій інститутів, факультету та центру академії.
До участі у заході було визначено 12 кращих наукових робіт, з яких 6 – подано в підсумковому турі конкурсу. Решта – взяли участь у конкурсі наукових робіт слухачів, курсантів і студентів Національної академії внутрішніх справ і після відбору конкурсними комісіями, до яких
входили досвідчені науково-педагогічні працівники – визначено 48 кращих наукових робіт за
відповідними тематичними напрямами.
Беззаперечно, ці та інші наукові здобутки академії були б неможливими без сумлінного
ставлення до підготовки молодого
наукового поповнення країни науковопедагогічного складу академії. Так,
цьогоріч наукові звершення наших курсантів визнано різними поважними
науковими установами та вищими
навчальними закладами. Насамперед,
слід відзначити найбільш вагомі досягнення перемінного складу академії:
- переможці Конкурсу Національної
академії наук України на здобуття премії для молодих учених і студентів
вищих навчальних закладів за кращі
наукові роботи – Ольга Грабчак, Олег
Онищенко та Роман Коломієць;
- переможці Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу з природничих, технічних
і гуманітарних наук, що проводить Міністерство освіти і науки України – Сергій Перепелиця,
Анна Титко, Данило Остапчук та Ірина Мойсеєва;
Переможець Всеукраїнського конкурсу «Юрист року 2013» у номінації «Студент – юрист»
Сергй Бреус, а представники академії, які зробили особистий внесок у розвиток юридичної
науки в Україні та нагороджені грамотами Союзу юристів України – Олександр Хуторянський,
Анна Титко, Валерій Джиба.
Почесні грамоти та цінні подарунки від Міжнародної громадської організації Українська
секція Міжнародної поліцейської асоціації отримали Михайло Марков, Олександр Капля,
Сергій Киренко, Юрій Приходько, Валерій Джиба, Вікторія Репула, Віта Воробєй, Василь
Голоботовський.
Окрему щиру вдячність від керівництва академії отримали наукові керівники цьогорічних
переможців: Лариса Удалова, Олена Хохліна, Лариса Нескороджена, Олег Лов’як, Наталія
Камінська, Оксана Мельник, Жанна Пустовіт, Олександр Калиновський.
Під час конференції також було заслухано блискучі виступи молодих науковців, які продемонстрували ораторське мистецтво та аргументовано відстоювали свою думку.
Академія пишається отриманими результатами й сподівається, що курсанти та студенти академії, науково-педагогічний склад стануть прикладом для наслідування, а також і надалі будуть
примножувати наявні наукові здобутки академії.

Світлана Лов’як

Видається з березня 2000 року

СЕРГІЙ ЧЕБОТАР ПРЕДСТАВИВ НОВОГО КЕРІВНИКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

23 травня в Національній академії внутрішніх
справ заступник Міністра внутрішніх справ Сергій
Чеботар представив особовому складу нового керівника навчального закладу – генерал-майора міліції
Володимира Чернєя.
Заступник Міністра внутрішніх справ зазначив, що
це призначення є цілком виваженим і логічним.
Очільником такого провідного вишу в системі МВС
стала людина, яка присвятила не один десяток років
роботи в академії.
– Ми повинні перейти на новий рівень підготовки наших майбутніх кадрів, яким вже завтра
виконувати непрості професійні обов’язки, – зазначив заступник глави МВС. – Впевнений, що
під керівництвом Володимира Васильовича академія продовжуватиме славні традиції і напрацювання потужного колективу.
Сергій Чеботар також окреслив першочергові завдання, що стоять перед міністерством, а
саме дав настанову колективу академії бути зразком, виконуючи вимоги МВС України, виправдати його сподівання, щоб повернути довіру громадян до правоохоронних органів.

Пам’ятаємо й шануємо!

Людмила Зеленко

За доброю традицією в переддень Великої Перемоги Національна академія внутрішніх
справ запросила до себе ветеранів війни, страшне відлуння якої не стихає з роками. Більшість
з них – працівники, курсанти та слухачі академії, які не шкодуючи сил захищали Батьківщину
від фашистських загарбників.
З вітальним словом до сивочолих гостей,
яких свого часу доля пов’язала з міліцейським
навчальним закладом, звернувся керівник академії Володимир Чернєй. Він подякував ветеранам за мужність і стійкість, виявлені в боротьбі
з ворогом і в повоєнні роки, та запевнив, що їхні
подвиги назавжди залишаться в пам’яті нащадків. Підтвердили міцний зв’язок поколінь,
висловили вдячність і вічну шану героям-визволителям і курсанти академії: під час зустрічі
майбутні правоохоронці тримали в руках портрети своїх дідів і прадідів, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної.
Для гостей була підготовлена насичена програма: після урочистої частини й демонстрації кінострічки «Ветерани, надіньте ордени!» відбулися
святковий обід і концерт. Приємним сюрпризом
стала зустріч з акторами культового фільму «В бой
идут одни ’’старики”», які радо поспілкувалися з
ветеранами та зробили фото на пам’ять.
Наприкінці зустрічі ветерани висловили подяку організаторам за можливість зібратися разом,
адже з кожним роком зустрітися та поспілкуватися
стає дедалі важче. А організатори зустрічі пообіцяли й надалі всіляко підтримувати солдатів Великої Вітчизняної, які зробили все, щоб над нашими головами було мирне небо.
Леонід Кальченко

Курсант Національної академії внутрішніх
справ затримав зловмисника

Під час стажування курсант третього курсу навчально-наукового інституту підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС рядовий міліції Віталій Моцюк
в смт. Летичів Хмельницької області затримав підозрюваного у скоєнні
тяжкого злочину.
23 травня Віталій разом з працівниками Управління карного розшуку УМВС України в Хмельницькій області брав участь у заходах щодо
встановлення особи, яка погрожуючи насиллям, вимагала гроші у мешканця Летичіва.
Виконуючи умови особи, яка підкинула лист з погрозою насильства
та вимогою 6 000 доларів, потерпілий в нічний час приїхав на околицю
населеного пункту та викинув гроші в обумовленому місці. Після цього
на місце події прибув підозрюваний у злочині, який одразу ж намагався
втекти з грошима. Після тривалого переслідування молодий стажер
наздогнав і нейтралізував його. Завдяки професіоналізму Віталія
Моцюка, чоловіка було затримано та вилучено в нього докази причетності до злочину.
Безумовно, такі вчинки завжди заслуговують глибокої поваги. Академія вдячна та пишається своїм вихованцем, дії якого можуть слугувати прикладом навіть старшим товаришам. Так
тримати!

Ганна Вербило
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«Віктимологічна профілактика окремих
видів злочинів»

Під такою назвою у Національній академії внутрішніх
справ відбувся круглий стіл за участю провідних учених та
слухачів магістратури. Цього разу учасники обговорювали
питання віктимологічної профілактики окремих видів злочинів.
Ідея проведення такого заходу виникла не випадково.
Наразі актуальними залишаються питання, що безпосередньо
стосуються недопущення віктимної поведінки населення під
час політично нестабільної ситуації в країні.
Як зазначив начальник кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Віталій Василевич: «Віктимологічна
проблематика загалом, у тому числі питання щодо захисту
жертв злочинів, віктимної поведінки та недопущення віктимізації окремих категорій населення – завжди викликали інтерес

вчених у галузі кримінології, кримінально-виконавчого та кри-

Правова свідомість молоді – важлива
складова сучасного життя

Щоб бути потрібним державі та суспільству, потрібно отримати
освіту і постійно поповнювати свої знання. Складне сучасне життя
вимагає ерудованих людей з високим рівнем професіоналізму - це
продиктовано
новими економічними
умовами,
тому правопросвітницька діяльність, як напрям
роботи юридичних клінік, може
стати у нагоді для
учнів
середніх
загальноосвітніх навчальних закладів України.
Саме з метою підвищення правової свідомості учнівської молоді
13 травня в навчально-науковому інституті права та психології НАВС
відбувся правопросвітницький захід Солом’янського районного
управління юстиції міста Києва спільно з юридичною клінікою
«Юстиніан», який підготували кафедра цивільно-правових дисциплін
разом зі співробітниками групи соціально-гуманітарної роботи під
патронатом заступника директора інституту Ірини Тімуш.
Відкриваючи подію, всіх присутніх привітав старший науковий
співробітник відділення забезпечення навчального процесу ННІПП
Володимир Заяць. Він подякував організаторам та наголосив на тому,
що саме учнівська молодь це майбутнє нашої країни, від якої залежить
її розвиток. Пізніше з доповіддю на тему «Протидія корупції в
Україні» виступила Людмила Раєцька – професор кафедри кримінально-правових дисциплін, після чого всі присутні мали змогу переглянути однойменний відеоролик, а також професор кафедри загально-правових дисциплін Ігор Сергєєв, який презентував свій виступ
«Мобілізація в Україні».
По закінченню доповідей гостям було представлено до перегляду
фільм «Національна гвардія України» та відеоролик «Інститут очима
студентів».
Ганна Вербило

Лист-подяка

Шановний Володимире Васильовичу!
До Вас звертається сім’я Садових з міста Запоріжжя. У
лютому 2014 року нас настигла неприємна новина - у нашого 6-ти місячного сина Максима було діагностовано вроджене захворювання серця. Операцію на серці взялися зробити фахівці Київського
міського центру серця, але для
її успішного проведення
потрібна була донорська кров
рідкісної групи. Ми звернулися з проханням до адміністрації академії, і вже наступного
дня шість курсантів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертнокриміналістичних підрозділів
прибули в супроводі офіцера в
центр серця для здачі крові,
тим більш, що це було в час
революційних подій в Києві.
20 лютого Максимці успішно була зроблена операція і
зараз він почуває себе добре, швидко росте, говорить найбажаніші для нас слова «мама», «тато», намагається ходити та
зачаровує всіх щирою усмішкою.
Ми від усієї душі хочемо висловити глибоку вдячність
Вам за виховання таких чуйних, людяних майбутніх офіцерів. Людина – найяскравіше створіння, яке коли-небудь
існувало. І саме такі щирі, з широкою душею чоловіки працюють та навчаються в академії. Висловлюємо велику
подяку всім курсантам, які здали кров для нашого синочка.
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, достатку,
мирного неба та щедрої долі, нових успіхів у професійній
діяльності та здійснення усіх Ваших планів та задумів у
майбутньому.

З повагою
Садові Андрій та Ольга і врятований Максим

травень 2014 р.
мінального права, соціології та психології».
Під час круглого столу доповідачі мали змогу обговорити
широке коло питань, пов`язаних з урегулюванням заходів профілактики та дослідженням процесів віктимізації особи, в
тому числі осіб похилого віку, неповнолітніх та жінок. Значна
увага приділена віктимності осіб, що відбувають покарання в
місцях позбавлення волі та висвітленню інших аспектів,
пов’язаних із заходами віктимологічої профілактики, спрямованих на жертв незаконної торгівлі органами і тканинами
людини, сімейно-побутового насильства, зґвалтувань, шахрайства, грабежів, розбійних нападів тощо.
У майбутньому такі напрацювання можуть бути використані не лише в науково-дослідній роботі, а й в діяльності державних та громадських структур, що спрямовані на захист
жертв злочинних посягань.

20 років на службі миру

Леонід Кальченко

Вперше українські правоохоронці були відряджені для виконання місії ООН у травні 1994 року на територію колишньої Югославії. З самого початку служби за кордоном українці проявили справжній професіоналізм, що неодноразово
було відзначено керівництвом миротворчої місії.
З того часу більше ніж дві з половиною тисячі українських правоохоронців стали учасниками операцій з підтримки
миру в сімнадцяти країнах світу. Серед них - Демократична Республіка Конго, Ліберія, Судан та Південний Судан, Котд’Івуар, Хорватія, Східний Тимор, Республіка Косово та багато інших.
Значний потенціал і набутий досвід сприяє визнанню українських правоохоронців серед провідних країн світу. Яскравим доказом є те, що третина українських миротворців обіймають керівні та ключові посади під час
виконання різноманітних місій.
Служба у миротворчих підрозділах пов’язана з небезпекою і ризиком.
Іноді операції з примирення сторін закінчується кровопролиттям. Так сталося під час проведення операцій в Косово в 2008 році. Тоді натовп почав
кидати у миротворців каміння, палки, суміші з запалювальною рідиною та
вибухові пристрої. Один з таких вибухнув біля старшого лейтенанта Ігоря
Кіналя. На превеликий жаль, життя офіцера не вдалося врятувати. Він
помер від отриманих поранень у військовому шпиталі. Загалом ще 37
наших правоохоронців, стоячи на захисті миру і спокою, отримали різноманітні поранення.
Останнім часом роль миротворчих сил значно зросла, і, відповідно, суттєво розширились їх функції. Якщо раніше
вони здебільшого здійснювали моніторинг ситуації та патрулювали вулиці, то сьогодні – надають гуманітарну допомогу, сприяють місцевим правоохоронцям у боротьбі з тероризмом, нелегальною торгівлею людьми, зброєю, наркотиками
тощо. Дедалі частіше їх стали долучати як визнаних експертів, аналітиків та консультантів, які допомагають реформувати місцеву поліцію за демократичним принцом.
Аби правоохоронці гідно представляли Україну у таких важливих місіях, на базі Національної академії внутрішніх
справ був створений Спеціальний миротворчий центр. Саме тут здійснюють відбір, готують, направляють і супроводжують представників МВС для виконання завдань у складі міжнародних миротворчих операціях з підтримки миру та безпеки.
З урахуванням специфіки підготовки до міжнародних операцій та вимог ООН для проведення занять активно використовують навчально-методичні комплекси та інші можливості Центру спеціальної та фізичної підготовки НАВС у с.
Віта-Поштова, який є основною базою для Спеціального миротворчого центру, - розповів його начальник, кандидат юридичних наук полковник міліції Андрій Шеваріхін. - Аудиторії центру укомплектовані найсучаснішим обладнанням і технікою для якісного навчання, а на виконання вимог окремих місій ООН ми забезпечуємо проходження онлайн-тестування та отримання відповідних сертифікатів з особистої безпеки, норм і правил поведінки миротворчого персоналу ООН
тощо.
Нещодавно Спеціальний миротворчий центр Національної академії внутрішніх справ вкотре підтвердив свій високий
рівень підготовки миротворців та пройшов міжнародну сертифікацію ООН, а відтак – наша країна ввійшла в десятку
країн, де готують персонал ООН для роботи в гарячих точках.

В академії відбувся
конкурс наукових робіт
курсантів, слухачів та студентів вищих
навчальних закладів МВС

У НАВС 19 травня відбувся фінальний тур конкурсу наукових робіт.
За рекомендацією конкурсних відбіркових комісій відомчих
вишів до участі у ІІ турі конкурсу було направлено 43 наукові
роботи курсантів, слухачів та студентів.
Традиційно конкурс проводився за такими номінаціями:
кримінально-правова; адміністративно-правова; цивільно-правова; державно-правова; оперативно-розшукова та спеціальна
діяльність правоохоронних органів; суспільні науки.
Для оцінки наукових робіт та визначення переможців конкурсу було сформовано номінаційні комісії з числа науковопедагогічних працівників усіх вищих навчальних закладів МВС
України.

Знаковим є той факт, що під час роботи цих комісій оцінювання наукових праць учасників здійснювалося на високому
рівні і за його результатами отримали призові місця автори
наукових робіт, виконаних на високому науковому та теоретичному рівнях. Так, Харківський національний університет внутрішніх справ в загальному заліку зайняв І місце із ІІ-ма перши-

Олександра Кузнєцова

ми, ІІ-ма другими і одним третім місцем; Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ в загальному заліку
посів ІІ місце із І-им першим, ІІ-ма другими і одним третім міс-

травень 2014 р.
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Свято для ветеранів

Перемога! Таке коротке, але таке довгоочікуване та вистраждане слово для мільйонів людей. Велика
Вітчизняна війна 1941-1945 років стала незаперечним доказом відваги, мужності та самовідданості українського
народу.
Можливість мирно жити сьогодні в нашій Батьківщині дісталась великою ціною мільйонів життів. Тому прийдешні покоління мають завжди пам`ятати ратний подвиг ветеранів.
У рамках щорічного святкування в навчально-науковому інституті права та психології НАВС Дня Перемоги
були заплановані і проведені кілька заходів. Так, 6 травня студенти підготували для ветеранів виставу і святковий
концерт. Найтепліші слова та щирі привітання були висловлені дорогим гостям. Їм щиро подякували за подвиг в
ім`я миру на рідній землі та побажали
благополуччя і активного довголіття.
Заступник директора інституту Тімуш
Ірена Сергіївна вручила ветеранам квіти
та подарунки. Загиблих та померлих вшанували хвилиною мовчання.
Разом з тим, окрім урочистих заходів,
колективом науково-педагогічних працівників ННІПП НАВС були проведені
“Уроки
пам`яті”
для
студентів.
Активізувалась і робота волонтерського
загону студентської ради. Увагою та піклуванням охоплено 12 ветеранів.
Волонтери постійно відвідують їх за місцем лікування та проживання. Під час
відвідувань вивчаються побутові умови проживання та потреби, надається посильна допомога. Водночас в інститутській бібліотеці організовано виставку літератури «Немеркнучий подвиг летить над роками».
Донині не вщухає біль про долю людей і землю, на якій вони жили, боролися і входили в безсмертя.
Свідченням цьому є 28 тисяч братських могил на нашій території, більш як 250 сіл знищених ущент, понад 8
мільйонів людських втрат. Море сліз пролито солдатськими матерями, вдовами та сиротами. Нічим не виміряти
глибину та гіркоту цього горя.
Дорогі ветерани! Ви – жива історія країни, її складної і важкої боротьби з фашизмом. Вам краще за всіх відома ціна миру. Ваша героїчна боротьба – це зразок самовідданого служіння народу і Батьківщині. Низькій Вам
уклін!
Зі святом Перемоги Вас!

Спогади про мого Вчителя

У Національній академії внутрішніх справ у цьому році
проходять різні заходи та урочистості, присвячені святкуванню 100-річного ювілею від дня народження видатного вченого
та педагога, чуйної та щирої людини Петра Петровича
Михайленка.
Пригадую, що з 1996 року до квітня 2004 року я працювала молодшим науковим співробітником у групі з підготовки
документів та матеріалів з Історії міліції України Навчальнонаукового та методичного центру з історії органів внутрішніх
справ України. Саме в той час ми (Т. Кальченко, В. Довбня, Е.
Кісілюк, В. Кудря, В.Букач, Ю. Опалінський) збирали документи та матеріали для підготовки 3-х томника з історії міліції
України безпосередньо під керівництвом Петра Петровича. У
той же час паралельно ми разом обговорювали різні наукові
проблеми, писали та захищали свої кандидатські дисертації.
Одного разу я звернулася до свого наукового керівника перед
захистом кандидатської з питанням: “А що як я розгублюся під
час захисту та щось наплутаю?”. На що Петро Петрович відповів: “Краще від тебе твоє особисте дослідження ніхто не
може знати, тим більше в тебе з проблем твоєї дисертації (тема

Світлана Головатюк

3 стор.
«Ми пам’ятаємо їх подвиг!»

Не одне десятиліття минуло відтоді, як завершилася найкровопролитніша
в історії людства війна.
Напередодні Великого Дня Перемоги – 9 травня, по всій Україні віддають
данину пам’яті полеглим воїнам. Ця традиція підтримується і колективом
навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції

громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх
справ.
Багато років курсанти інституту опікуються братською могилою загиблим в роки Великої Вітчизняної війни воїнам 4-ої дивізії НКВС, яка розташована у селі Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області.
На гранітному монументі воїнам-героям викарбувані такі рядки:
Путь вони скінчили у кривавому гарті,
І стоїть безсмертя біля них на варті…
А також вписано, що «Тут у вересні 1941 року стояли на смерть воїни 4ої дивізії НКВС – захисники Києва».
Тож і цього року 8 травня до 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років керівництво та курсанти інституту вшанували загиблих
покладанням квітів до братської могили.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Ми пам’ятаємо їх подвиг!

“Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами”) є і практичний досвід, а отже не

Академік Михайленко П.П. з групою по підготовці
документів та матеріалів з "Історії міліції України"
На фото: Віталій Кудря, Тетяна Кальченко, Петро
Михайленко, Едуард Кісілюк, Володимир Довбня

хвилюйся”. Тоді така підтримка мого Вчителя мені була
надзвичайно необхідна.
Дуже часто Петро Петрович запрошував нас на різні свята

Курсанти ННІПФЕКП
здали кров для проведення хірургічної операції
6-місячному хлопчику

цем; Національна академія внутрішніх справ в загальному заліку зайняла ІІІ-е місце із ІІ-ма першими та одним третім місцем.
Варто відмітити – наукові роботи усіх вищих навчальних
закладів МВС зайняли призові місця, а це є підставою стверджувати, що наукові роботи представників жодного з вишів не
залишилися без належної уваги і гідно оцінені.
Подані наукові роботи виконані із застосуванням сучасних
методів дослідження, мають наукову новизну, актуальну тематику, теоретичне та практичне значення, є цільними науковими
дослідженнями, а їх положення можуть бути реалізовані в практичній діяльності органів внутрішніх справ.
У дні проведення конкурсу науковці мали змогу поспілкуватися зі своїми колегами з інших міст України, щоб обмінятися
власними думками з приводу подальшого розвитку освіти і
науки, реформування правоохоронних органів України та вирішення актуальних питань державотворення.
Задоволення від плідної роботи та спілкування отримали усі
учасники конкурсу, а також з нетерпінням чекають на нові
дружні робочі зустрічі!
Відділ організації науково-дослідної роботи

На адресу керівництва навчального закладу надійшов лист-подяка від Андрія Садового – батька маленького
Максимки.
Ще у лютому він звернувся до керівництва академії з проханням допомогти його сину. І вже наступного дня (коли
в центрі столиці відбувалися трагічні події) шість представників Навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для експертно-криміналістичних підрозділів у Київському
міському центрі серця разом зі своєю кров’ю дарували малюкові свою любов та тепло.
«20 лютого Максимці успішно була зроблена операція і
зараз він почуває себе добре, швидко росте, говорить найбажаніші для нас слова «мама», «тато», намагається ходити та
зачаровує всіх щирою усмішкою. Ми від усієї душі хочемо
висловити глибоку вдячність Вам за виховання таких чуйних
людяних майбутніх офіцерів», - написано у листі.
Звернення про допомогу не вперше надходять на адресу
навчального закладу. За багато років сотні хворих зобов’язані своїм здоров’ям, навіть життям, не лише лікарям, а й вихованцям Національної академії.
- Щорічно навесні ми отримуємо лист від Київського
міського центру переливання крові з пропозицією взяти участь у Дні донора. Наші курсанти завжди відгукуються на
таку шляхетну справу. І як результат – майже сто літрів крові для врятування людських життів, - розповів начальник
медичного відділу Національної академії Сергій Березовський. - Протягом року ми отримуємо багато звернень від
інших лікувальних установ та окремих громадян, як от від батьків Максимки Садового, і всім намагаємось допомогти.
Курсанти академії є членами товариства Червоного хреста і серед потенційних донорів надається перевага саме
їм, адже вони виділяються гарним здоров’ям та розвитком – всі проходять через нелегкі випробування перед вступом
на навчання до нашого закладу освіти. Це специфічний для співробітників ОВС медичний, психологічний, психофізіологічний відбір і багато з них є спортсменами. Серед курсантів мало поширені шкідливі звички, зокрема відсоток
курців нижчий за середній по Україні. Все це, безумовно, має позитивний вплив на якість донорського матеріалу,
адже від стану здоров’я донора, зрештою залежить життя і здоров’я хворого.
Батьки Максима Садового, керівництво академії висловлюють щиру подяку Віталію Редьці, Роману Сологубу,
Євгенію Сопіженку, Юлії Антонюк, Ігорю Березовому та Дар’ї Дикій. Низький уклін Вам!

Людмила Зеленко

Елеонора Маковецька

до себе додому, іноді разом відзначали свої дні народження.
Саме тоді ми, молоді науковці (ми з гордістю себе тоді називали “птенцами гнезда Петрова”), відчували постійну підтримку
на початку нелегкого нашого наукового шляху. Наш Вчитель
дуже цікаво розповідав про своє життя, наукову діяльність,
про своїх учнів і їх наукові здобутки. Про нього його вихованці завжди говорили і як про мудрого вчителя, і як про колегу,
і як про «Людину тисячоліття», але завжди всі відмічали його
неймовірну працездатність, неупереджену відкритість та велике серце.
Хочу сказати, що Петро Петрович завжди залишиться в
моїй пам`яті як добра та чуйна людина, видатний академік,
адже на його працях навчалися відомі вчені та практики, а його
ідеї і досі використовуються при вирішені теоретичних та
практичних питань з кримінології, кримінального та кримінально-виконавчого права. Він присвятив своє життя нашій
альма- матер, примножуючи її наукові здобутки та передаючи
досвід молодим науковцям.

Тетяна Кальченко, професор кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права НАВС

Презентація
нового видання

Напередодні Дня Перемоги в читальному залі відділу обслуговування
літературою ННІПФПГНБНГ загальної бібліотеки було проведено бібліографічний огляд літератури, присвяченої патріотичному вихованню
молоді. Курсанти мали змогу ознайомитись з літературою даної тематики
та прийняти участь у презентаціії
навчально-методичного
посібника
«Патріотичне виховання молоді» ,
укладеного Кривушею В.І., Ніколаєнко
Д.О., Остафійчуком Т.В. У посібнику
висвітлюються педагогічні умови
патріотичного виховання майбутніх
охоронців правопорядку, спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, ама-

торські твори громадянської лірики
курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників Національної
академії внутрішніх
справ.

Наталія Косенкова

