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Робоча зустріч

5 травня в Національній академії внутрішніх справ відбулася
робоча зустріч ректора та керівництва ГУ НП у Донецькій області

з курсантами випускних курсів, які будуть направлені для подальшого проходження служби на схід країни.
На заході були присутні очільник поліцейського відомства
В’ячеслав Аброськін, його заступник Вадим Філашкін, заступник
начальника управління кадрового забезпечення ГУ НП у Донецькій
області Олексій Шевченко та інші.
Генерал поліції третього рангу В’ячеслав Аброськін на початку
розмови ознайомив курсантів із непростою ситуацією, що виникла
в Україні, зокрема на Донеччині і Луганщині, зауважив на особливостях несення служби, питаннях персонального розподілу, матеріального та фінансового забезпечення.
Ректор академії Володимир Чернєй довів до присутніх інформацію про подальше продовження навчання в магістратурі, переваги
для тих, хто отримає дипломи з відзнакою.
Під час заходу майбутні випускники мали можливість отримати
відповіді на свої питання: присвоєння позачергових звань, переведення на іншу посаду тощо.

Людмила Зеленко

У добру путь, дорогі випускники!

16 квітня у навчально-науковому інституті № 4 Національної академії внутрішніх справ відбувся
урочистий випуск здобувачів вищої освіти та вручення дипломів.
Серед випускників співробітники Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії
України. На цю подію вони чекали довгих чотири роки. За цим - багаторічна напружена праця науковопедагогічного складу, всіх співробітників
академії і, звичайно ж, винуватців свята.
На урочистості завітали командноадміністративний та науково-педагогічний склад академії, ветерани ОВС, духівництво, рідні випускників.
Традиційно заходи розпочалися зі
вшанування хвилиною мовчання пам’яті
героїв, полеглих у боротьбі за нашу
Україну. На знак відданості обраній професії правоохоронця було покладено
квіти до пам’ятника мужності, вірності
та героїзму працівників правоохоронних
органів.
Після оголошення наказу про завершення навчання понад 1000 здобувачам вручили дипломи про вищу освіту. Кращі випускники (а їх 41)
отримали документ від ректора академії Володимира Чернєя.
У зверненні до учасників зібрання керманич вишу зазначив: «За період навчання наш колектив передавав вам свої знання, допомагав набувати необхідних навичок, прищеплював відданість спільній справі. Ми намагались працювати так, щоб не було браку в освітній діяльності і в цілому відмічаємо хорошу підготовку до підсумкової атестації.
Бажаю вам не зупинятись на досягнутому, продовжити навчання за більш вищими освітніми рівнями, спорідненими спеціальностями. Ректорат, Вчена рада сподіваються, що кожен з вас незважаючи на
складні часи, при реформуванні правоохоронних органів з повною відповідальністю за довірену справу
продовжить службу в підрозділах МВС і Національної поліції, дотримуючись нашого девізу
«Законність, обов’язок, честь».
На завершення святкових заходів випускників привітали солісти народного ансамблю пісні і танцю
та підрозділ барабанщиць НАВС.
У добру путь, дорогі випускники! Хай щедрою на добро та радість буде ваша доля!

Кафедра військової підготовки НАВС

Урядом прийнято рішення щодо утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» Кабінет
Міністрів України прийняв рішення про утворення
кафедри військової підготовки у Національній академії
внутрішніх справ (постанова Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2015 року № 962 “Про утворення військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів та внесення змін у додаток до
Порядку проведення військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу”).
З 1 лютого 2016 року Приймальна комісія
НАВС розпочала прийом заяв від громадян України на
навчання на кафедрі військової підготовки.
Закінчення прийому заяв і документів - 30
липня 2016 року.
Проведення вступних випробувань та конкурсний відбір вступників - з 1 квітня до 28 серпня 2016
року.
Конкурсний відбір вступників включає:
– оцінку рівня успішності навчання;
– професійний психологічний відбір;

– оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;
– оцінку рівня фізичної підготовки.
Детальніше - в розділі 6 Правил прийому на
навчання громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки
Національної академії внутрішніх справ у 2016 році
Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями - до 30 серпня 2016 року.
Початок навчання - з 1 вересня 2016 року.
Плата за надання освітніх послуг з військової
підготовки громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу становить 6500 грн на рік.
Відповідно до п.1.3 Правил прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів
запасу на кафедрі військової підготовки Національної
академії внутрішніх справ у 2016 році:
- військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом одного навчального дня
на тиждень (методом проведення “військового дня”),
строком два роки;
- планування військової підготовки та її проведення для здобувачів
вищої освіти може також здійснюватися
у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року), строком до двох років навчання;
- військова підготовка може
також проводитися для громадян
України, які вже мають ступінь вищої
освіти не нижче бакалавра.
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Людмила Зеленко

Нове обладнання для
криміналістів

Неймовірну кількість емоцій і нових вражень
приніс день, 12 травня до Навчально-наукового
інституту №2. Тут кожний бажаючий збагатити свій
світогляд і оновити знання, знайшов для себе чимало корисного і пізнавального.
Територія музею інституту стала ареною одразу
двох виставок, котрі об’єднали теоретичний і практичний матеріал, підкоряючи присутніх унікальніс-

тю інформації.
Ми мали змогу в притул наблизитися до найновішого криміналістичного та антитерористичного
обладнання, котре демонстрували представники ПП
«НВП Експертні системи». Детальні розповіді про
усі види експертиз супроводжувалися наглядними
прикладами, що надзвичайно розширило наше уявлення про сучасну техніку.
Інша експозиція ввібрала у себе нові опубліковані примірники, кожен із яких ніс у собі неоціненну
кількість інформації у криміналістичній сфері.
Захоплено спостерігали курсанти та гості за кожним продемонстрованим елементом, уважно вникали в кожну деталь аби нічого не проґавити.

Олена Уніловська
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Шановні колеги, дорогі друзі!
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Щиросердечно вітаю Вас із професійним святом – Днем науки!
Національна академія як один з провідних вишів правоохоронного спрямування з 95-річною історією має потужний науковий потенціал. Освітній процес і
наукову діяльність забезпечують 38 кафедр і пʼять профільних лабораторій, у яких
плідно працюють 50 докторів наук і професорів, серед
них сім академіків і членів-кореспондентів галузевих
академій наук, 237 кандидатів наук і доцентів.
На базі НАВС функціонують шість спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, забезпечено випуск пʼяти фахових
наукових видань. Сформувалися та успішно розвиваються авторитетні наукові школи. Низку розроблень
підтверджено державними патентами на винаходи
й відзначено державними преміями.
Заклад визнано центром з підготовки проектів
законів, урядових рішень, державних програм, відомчих актів, упровадження сучасних прогресивних технологій, форм і методів навчання. Розвивається мережа юридичних клінік, які
надають безоплатну правову допомогу населенню.
Слухачі, курсанти, студенти і ліцеїсти є постійними учасниками, переможцями
та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та
Уряду, Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки та МВС
України, Київського міського голови, Союзу юристів України, чемпіонатів і турнірів різних рівнів.
Хочу підкреслити, що з кожним роком збільшується кількість слухачів, курсантів і студентів, які беруть активну участь у дослідницькій роботі. Організаційно це
можливо завдяки наполегливій праці кафедральних гуртків, інститутських
(факультетських) наукових товариств, які налічують майже тисячу здобувачів
вищої освіти.
Академія виявила себе справжньою альма-матер для фахівців юридичної галузі. За часів незалежної України навчальним закладом підготовлено майже 50 тис.
юристів-правоохоронців, які обіймають різні посади в кожному підрозділі МВС та
Національної поліції, а також в органах прокуратури, юстиції, Служби безпеки
України, Державної фіскальної служби, Державної пенітенціарної служби, суду
тощо.
Ознакою високої довіри до нас є безпосереднє долучення до реалізації надзвичайно важливих завдань з реформування правоохоронної системи та відомчої освіти. Саме в НАВС започатковано підготовку поліцейських, що триває по всій країні.
Тож користуючись нагодою, хотів би побажати кожному науковцю, нинішньому і майбутньому, не зупинятися на досягнутому, постійно прагнути до підкорення нових вершин, примножуючи тим самим інтелектуальні здобутки нашого
навчального закладу.

Ректор

В.В. Чернєй

Видається з березня 2000 року

Лави Національної поліції
поповнили бійці спецпідрозділу “КOРД”

6 травня, на базі Націаональної академії внутрішніх справ, 35 бійців підрозділу
спеціального призначення КОРД (Корпус
оперативно-раптової дії) отримали сертифікати про закінчення курсу підготовки.
Кандидатів на навчання відібрали із майже
500 претендентів. Вони нестимуть службу

у Харківській області.
У заході взяли участь
Прем’єр-міністр
України
Володимир
Гройсман,
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України
Олександр Турчинов, міністр
внутрішніх
справ
Арсен
Аваков, глава Нацполіції Хатія
Деканоідзе, Надзвичайний та
Повноважний
Посол
Сполучених Штатів Америки в Україні
Джеффрі Пайєтт та інші.
За словами глави МВС Арсена
Авакова, програма «КОРД» вже запущена
у 18-ти містах України. До кінця цього
року або до початку 2017-го територіальні
органи поліції в обласних центрах отримають свої загони «КОРДу».
«Програма створення «КОРД» старту-

вала у минулому році. Ми почали робити її
за підтримки наших партнерів із США. Усі
бійці пройшли наджорсткі випробування
та довели, що гідні служити на благо країни. Ми пишаємося вами і хочемо, аби весь
склад Нацполіції був настільки ж професійний, як і ви», – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Глава Нацполіції Хатія
Деканоїдзе висловила подяку
усім, хто займався цією програмою.
Звертаючись до присутніх,
Посол США в Україні Джеффрі
Пайєт відзначив, що Сполучені
Штати дуже пишаються своїм
партнерством з урядом України,

надаючи допомогу у створенні нової
Національної поліції.
Нагадаємо, «КОРД» – це єдиний універсальний підрозділ спеціального призначення у структурі Національної поліції
України.

За інф. Департаменту
комунікації
МВС України

Премією Національної академії наук України відзначено молодих науковців НАВС

В Інституті держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України 12 квітня на загальних 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 привітанням з нагоди дня народження відомого науковця та педагога, фахівця в галузі культурології, логіки та методології наук, історії української
культури – директора Інституту філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України Мирослава Поповича.
Окрім цього, молоді науковці мали змогу безпосередньо побачити знаних корифеїв-академіків, зокрема: директора Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького Юрія Шемшученка; ректора Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Леоніда Губерського; міністра освіти і науки України
(1999-2005) Василя Кременя та багатьох інших.

Така подія ще більше підкреслила важливість цього
дня, адже до участі у цьогорічному конкурсі академією

надіслано 7 наукових робіт курсантів та студентів, які
після оцінки конкурсною комісією НАН України – висо-

ко нагороджено!
Премією Національної академії наук України відзначений цикл праць “Правові проблеми забезпечення національних інтересів за сучасних умов”, до
якого увійшли 3 наукові роботи: студента 6-го
курсу факультету № 2 Клочкова Богдана
Ігоровича; курсанта 4 курсу ННІ № 2 Пустової
Ганни Олександрівни; курсанта 3 курсу ННІ № 2
Коршунова Олега Ігоровича.
Молоді вчені 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.

Олександр Калиновський,
Анна Титко
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Команда академії виборола друге місце на Міжнародному студентському саміті

У Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ 21-22 квітня проходив Міжнародний
студентський саміт на тему «Цивілізаційний вибір
України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень». Відтак, на саміт завітали 12 командучасниць із різних регіонів України, Сполучених Штатів
Америки та Польщі. Команду Національної академії
внутрішніх справ представляли курсант навчальнонаукового інституту № 2 Тютюнник Ростислав та курсанти навчально-наукового інституту № 3 Школьніков
Владислав та Князєв Юрій.
Зазначимо, що захід проводився з метою підвищення
рівня освіченості здобувачів вищої освіти з актуальних
питань сучасних процесів державотворення та правотворення; набуття практичного досвіду під час спілкування з науковцями, політиками, юристами-практиками,
представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищання позитивного іміджу правничої професії; покращення правової освіти в
Україні; подальшого розвитку інституту національної
ідеї як рушійної сили національного прогресу в Україні.
Роботи студентів оцінювали провідні вітчизняні та
зарубіжні науковці, політики, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, громадських об’єднань.

Наші молоді науковці представили проект «Оцінка
діяльності антикорупційних органів різних держав
світу: порівняльно-правовий аналіз», у підготовці якого

були використані іноземні наукові джерела, а сам проект
був підготовлений та презентований під час виступу
англійською мовою із застосування мультимедійної презентації та кольорових брошур.
За результатами дводенної роботи саміту науковий

Міжнародний досвід як запорука
підготовки сучасних поліцейських

На запрошення Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні з 26 квітня до 1 травня
делегація Національної академії внутрішніх справ перебувала в службовому відрядженні (м. Берлін, Німеччина) у складі: провідного наукового співробітника відділу організації науково-дослідної роботи Севрука В.Г., наукових співробітників
відділу організації науково-дослідної роботи Титко А.В. і Ткачук І.Д.
Міжнародна конференція на тему: «Поліція та міжнародне право прав людини»
була організована та проводилася в Університеті прикладних наук (Поліцейська
академія) федеральної землі Бранденбург.
У заході взяли участь більше 100 учасників з понад 30 країн світу. Розпочав
роботу конференції своїм виступом видатний дослідник з питань роботи поліції Mr
Ralph Crawshaw (дослідник Університету Есекса, Сполучене Королівство). У своїй
доповіді, він наголосив на важливості чотирьох аспектів діяльності поліцейських:
поваги до прав людини; захисті прав людини; розслідуванні порушень прав людини; поліцейські мають рівні права з іншими особами.
Також на конференції виступили prof. Robert Esser, керівник науково-дослідного центру «Права людини в кримінальному судочинстві», Університет Пассау,

Німеччини; Mrs Anja Bienert, член Міжнародної амністії, голландська секція,
Амстердам, Нідерланди; Mr Graham Smith, директор з соціальної відповідальності, старший викладач з регулювання юридичного факультету Університету
Манчестера, Великобританія, який у своїй презентації довів неспроможність більшості існуючих процедур і механізмів належним чином забезпечувати розслідування скарг на дії поліції, а також протистояти поліцейській безкарності та брутальності. Як висновок, він закликав створювати альтернативні державним органам розслідування поліцейських скарг та наголосив на важливості розвитку технологій у цьому напрямку.
На зустрічі з керівником Департаменту внутрішнього аудиту Melanie Ernst відбулася презентація, під час якої обговорено порядок розгляду скарг на поліцію та
їх розгляд в органах поліції, а також інших органах з подальшим прийняттям відповідних рішень. Додатково вдалося ознайомитися з німецькою системою розгляду скарг на дії поліцейських.
За результатом конференції представники академії вивчили фахову термінологію, систему, структуру та завдання поліції, діяльність її окремих підрозділів,
досвід взаємодії поліції з населенням та засобами масової інформації, систему підготовки поліцейських кадрів різних рівнів та підвищення кваліфікації персоналу
поліції Німеччини, а також покращили загальний рівень знань про Німеччину, її
населення, економіку, промисловість, ознайомилися з культурним надбанням та
історичною спадщиною.
Отримані вміння та навики будуть використані під час науково-дослідної роботи та в навчальному процесі НАВС для формування нової плеяди правоохоронців.

Відділ організації
науково-дослідної роботи

проект курсантів нашої академії був гідно оцінений і
заслужено виборов друге місце, розділивши його з
командою Сполучених Штатів Америки.
А
перше
місце
здобули
команди
з
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого.
На добру згадку про захід організатори саміту вручили переможцям та учасникам навчальну і наукову літературу, цінні подарунки.
Приємно, що курсанти академії продовжили започатковану традицію брати участь і перемагати у
Всеукраїнському студентському саміті. Нагадаємо, що
минулого року наша команда у складі Мирослава
Дурдинця, Олександра Верещака та Богдана Кирдана з
проектом: “Покращання інвестиційного клімату в
Україні та залучення іноземних інвесторів у розвиток
вітчизняної економіки” виборола дипломом І ступеня.
Отже, бажаємо нашим призерам подальших творчих
та наукових звершень та продовжувати славні традиції
Національної академії внутрішніх справ, яка незабаром
відсвяткує своє 95-ти річчя.

Олександр Калиновський,
Анна Титко,
Олена Шевченко

«Психологічна допомога особам,
які беруть участь в
антитерористичній операції»

Під такою назвою в Національній академії внутрішніх справ відбулася міжвідомча
науково-практична конференція.
Актуальність заходу викликана часом. Нині сотні родин перебувають у стані душевного неспокою після втрати своїх рідних та близьких, які загинули, захищаючи нашу країну та її
незалежність на Сході
України. Допомогти їм
психологічно – це наш
обов’язок. Академія не стоїть осторонь тих процесів,
які відбуваються. От і
цього разу навчальний
заклад виступив з ініціативою провести конференцію
на нашій базі.
Надзвичайну зацікавленість проявили представники депутатського корпусу, Адміністрації Президента України, МВС та Національної поліції, Національної гвардії України, СБУ, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Державної
пенітенціарної служби, Міністерства охорони здоров’я та інших фахівців, які працюють
над психологічною проблематикою. Серед почесних гостей були: народний депутат
України Андрій Тетерук; академік Національної академії медичних наук України, член
президії НАМН України, доктор медичних наук, професор, президент НАМН України
Віталій Цимбалюк; директор Інституту психології Національної академії педагогічних
наук України імені Г.С. Костюка, дійсний член Національної академії педагогічних наук
України, доктор психологічних наук, професор Сергій Максименко; очільник славнозвісного батальйону «Миротворець» Андрій Бахтов та інші.
Розпочинаючи роботу конференції, проректор академії Сергій Чернявський запропонував вшанувати хвилиною мовчання тих, хто загинув, захищаючи свою Батьківщину.
Потому він відзначив важливість та знаковість цієї події, адже сьогодні, як ніколи, стоїть гостро питання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції та
членам їх сімей, а також психологічної адаптації тих, хто готується виконувати почесний
обов’язок – захищати нашу країну від агресора.
Виступаючи перед присутніми, ректор академії Володимир Чернєй наголосив на
тому, що наш навчальний заклад готовий до активної діяльності, а саме не лише до створення національного центру з надання психологічної допомоги, а й «школи», де будуть
готувати майбутніх психологів. «На часі розширення системи підготовки практичних
психологів на замовлення МВС, Національної поліції та Національної гвардії за такими
специфічними напрямами, як психодіагностика, психоаналітика, психопрофілактика,
психореабілітація, ювенальна, кримінально-процесуальна і оперативно-розшукова психологія, поліграфічні дослідження, переговорна діяльність та інше», - зазначив
Володимир Васильович. Завершуючи виступ, ректор висловив впевненість, що за підтримки МВС та Нацполіції, участі інших зацікавлених відомств та волонтерського руху,
ми разом спроможні реально забезпечити координацію цієї роботи.
Висловити свої думки із обговорюваної тематики мали можливість й інші учасники.
За словами керівника Центру підготовки та реабілітації військових учасників бойових
дій Світлани Літвінчук, яка є однією із організаторів даного зібрання: «Здійснена велика робота з підготовки до конференції, як результат – її проведення. Наразі в нашій країні катастрофічно не вистачає фахівців, які б могли надати якісну психологічну допомогу. Тож наше завдання розпочати навчання спеціалістів якомога швидше та налагодити
роботу з підвищення кваліфікації діючих психологів».
Підбиваючи підсумки наукового зібрання, сподіваємось, що всі пропозиції обов’язково будуть враховані, а запропоновані шляхи реалізації усіх планів та задумів після плідного обговорення сприятимуть розв’язанню нагальних проблем науки і практики.

Оксана Чміленко
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Представники НАВС взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з політології

З 13 по 15 квітня в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини пройшов ІІ
етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Політологія», учасниками якої стали 43
студенти із 32 вищих навчальних закладів різних регіонів України. Національну академію внутрішніх справ
представляли курсанти 3-х курсів Андрій Синоверський
та Олег Коршунов.
Учасники олімпіади успішно пройшли І та ІІ етапи
теоретичного та дослідницького турів, тим самим
засвідчивши свої ґрунтовні знання та уміння, а наші
курсанти, в свою чергу, склали належну конкуренцію
студентам інших вищих навчальних закладів. Під час
виконання конкурсних завдань майбутні політологи продемонстрували оригінальний підхід до розв’язання
поставлених завдань, високий рівень політичної та громадянської культури, систематизовані наукові знання
про історію та теорію політичної науки, уміння самостійно аналізувати політичні явища та процеси.
Слід відзначити, що змагання проходили у доброзич-

ливій атмосфері. Приємний сюрприз учасникам олімпіади зробили творчі колективи Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, пока-

завши цікаву концертну програму, а студентська рада
університету організувала учасникам заходу цікаву
екскурсію до Національного дендрологічного парку

Наше завдання – спокій і безпека громадян

9 травня особовий склад Національної академії внутрішніх справ спільно з практичними працівниками столичного управління поліції забезпечували публічну безпеку і порядок.
Перед виходом на службу для курсантів і викладачів академії ректор вишу Володимир
Чернєй провів інструктаж, під час якого особливу увагу звернув на першочергові завдан-

ня щодо забезпечення публічної безпеки громадян та підтримання стабільної оперативної
обстановки в Києві. «Будьте надзвичайно уважні. Сьогодні у столиці проходять масові
заходи. Ми повинні зробити все, аби вони пройшли без правопорушень. Наше основне
завдання – спокій і безпека громадян», - зазначив Володимир Васильович.
Правоохоронці були орієнтовані на перевірці підозрілих осіб, залишених без нагляду
пакунків та роз’яснювальній роботі щодо заборони використання комуністичної символіки тощо.
Особовий склад академії з усією відповідальністю поставився до несення служби і
порушень дисципліни та законності не допустив. Для майбутніх правозахисників участь
у таких заходах є однією з форм закріплення отриманих під час навчання знань на практиці, а для викладачів – чергове набуття практичного досвіду для подальшого використання в освітньому процесі.

Людмила Зеленко

Напередодні визначної дати 9 травня,
по всій Україні вшановують полеглих вої-

України – «Софіївка», де учасники мали змогу обмінятися своїми враженнями та поспілкуватись один з одним
в чудовому місці, створеного людськими руками.
За результатами виконання завдань, курсант 3-го
курсу ННІ № 1 Андрій Синоверський отримав спеціальну грамоту за найкращий публічний захист роботи, а
курсант 3-го курсу ННІ № 2 Олег Коршунов – за оригінальне вирішення наукової проблеми.
Курсанти-учасники висловлюють щиру подяку своєму науковому керівнику – професору кафедри філософії
права та юридичної логіки, кандидату юридичних наук
Роману Шевчуку, який доклав чимало зусиль для підготовки курсантів до олімпіади, а також керівництву академії.
Тож бажаємо нашим курсантам не зупинятися на
досягнутому, далі навчатися, щоб стати професіоналом
своєї справи та успішно працювати на науковій ниві,
вносити свій вклад у розвиток науки.

Підкорення наукових вершин

Ще одна подія із життя навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ має повне право ввійти в історію нашого вишу.
Нещодавно на базі Національного університету імені Ярослава Мудрого проходила підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2015-2016 навчальному
році. Курсант 4 курсу ННІ № 2 Сергій Хілінський став автором однієї з кращих
студентських наукових робіт серед представників 62-х вищих навчальних закладів України, які брали участь у відкритому обговоренні.
Темою для своєї роботи курсант обрав: «Сучасний стан та перспективи розвитку використання
методу «детекції брехні», а науковий керівник – старший викладач
кафедри криміналістичних експертиз Олексій Волошин, стежив за
процесом дослідження і давав
корисні настанови своєму підопічному.
Під час конференції учасників
було поділено на чотири секції за
відповідною тематикою. Сергій
виступав у секції № 4: «Актуальні
проблеми боротьби зі злочинністю
та діяльності судових і правоохоронних органів». Після виступу
доповідачу були поставлені запитання керівниками секції, на які він ґрунтовно
відповідав, використовуючи мультимедійну презентацію.
Рішенням комісії Сергію Хілінському було вручено диплом ІІІ ступеня ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 20152016 н.р.
Ми щиро пишаємося здобутками нашого курсанта, віримо в нього і бажаємо
ніколи не зупинятися на досягнутому.

Кафедра криміналістичних експертиз

бутки військовослужбовців у першій
половині 50-х років минулого століття.
Також гості мали можливість ознайомитися з виставкою картин ветерана війни,
професора
Миколи
Васильовича

чолі з ректоратом Національної академії
внутрішніх справ вирушила до столичного парку ім. Миколи Островського. Саме
тут, біля меморіалу-могили Невідомого
Солдата, під акомпанемент оркестру від-

Володька та відвідати Музей МВС
України НАВС, в якому належне місце
займає експозиція на тематику подій
1939-1945 рр.
Після перегляду стрічки делегація на

булося урочисте покладання квітів та
вшанування загиблих хвилиною мовчання.
Повернувшись до академії, до шанованого зібрання звернувся Володимир

Урочисті заходи до Дня Перемоги

нів та віддають належну повагу живим
визволителям. Цього року зустріч ветеранів організовано на підставі Указу
Президента України «Про відзначення у
2016 році Дня пам’яті та примирення і
71-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні».
Розпочалися збори з перегляду відеофільму «Фронтовики, надіньте ордени», в
якому розповідається про тяжкі воєнні
будні, мужність та честь, втрати та здо-

Олександр Калиновський

Чернєй: «Сьогодні ми зустрілися, аби
вшанувати тих, хто врятував наше з вами
життя. Ми завжди раді Вас бачити,
шановні ветерани, адже моє покоління
виховувалося батьками на Ваших військових перемогах та героїчній праці в
повоєнний час. Ми зробимо все, щоб
Ваші вчинки назавжди залишалися в
пам’яті теперішніх і прийдешніх поколінь. Тож ще раз дякуємо Вам за подвиг,
шановні ветерани. Низький Вам уклін та
нехай протягом ще довгих років життя у
Вас буде все гаразд».
Після такого звернення ректор від
імені багатотисячного колективу та Ради
ветеранів НАВС вручив присутнім героям ювілейні медалі, пам’ятні знаки та
подяки. Ще одним приємним доповненням для сивочолих захисників Вітчизни
став концерт, організований курсантами
та студентами НАВС.
Слід зазначити, що ці добрі традиції
вже багато років підтримуються
Національною академією, а керівництво і
особовий склад вишу постійно вишукують можливість допомагати ветеранам у
їх повсякденних справах, адже це найменше, що можна зробити, аби віддячити
їм за великий подвиг на благо народу.

Леонід Кальченко

