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Шляхетна справа

У перший день літа у всьому світі відзначається одне з
найстаріших міжнародних свят - День захисту дітей. Рішення
про його проведення було прийнято в 1925 році на Всесвітній
конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, у
Женеві. Майже у кожній країні 25 відсотків населення – діти,

тому турбота про них є одним із ключових завдань державної
соціальної політики, яке й визначає майбутнє держави.
Не залишили поза увагою це свято й курсанти факультету №3 і, після занять, разом із фахівцем Олександром
Сав’юком, вирушили до «Містечка святого Миколая», щоб
вкотре відвідати його мешканців, які залишилися без батьківського піклування.
У цей день майбутні правоохоронці допомогли вихователям містечка по господарству, полагодили дитячий велосипед
та зламані іграшки, з задоволенням розважали малечу рухливими іграми на природі, пригощали фруктами та солодощами.

Факультет №3 (м. Івано-Франківськ)

«Міс академія-2016»

18 травня в актовій залі Національної академії внутрішіх справ пройшло свято жіночої грації та краси –
«Міс академія-2016».
За титул найчарівнішої дівчини НАВС змагались 12 гарних і талановитих учасниць, які представили всі
інститути НАВС.
Всi конкурси оцiнювало вельмишановне жюрi, до складу якого увійшли: перший проректор НАВС
Станіслав Гусарєв, проректори академії Руслан Сербин та Андрій Запотоцький, начальник відділу фінансового забезпечення Сергій Гуцалюк, директор Центру культури та мистецтв МВС України Віталій Челканов,
начальник управління культури Соломянської районної в місті Києв адміністрації Тетяна Устинович,
керівник адміністративного центру міжнародної поліцейської
асоціації Юрій Кошець, а також
«Міс академія-2015» – Малікова
Анастасія
Шоу проходило в 4 етапи.
Перший – конкурс «Моя нова
поліція», другий – «Внутрішня
справа за номером… Будьмо
знайомі» (кожна учасниця мала
змогу розповісти про себе глядачам), третій – конкурс талантiв,
четвертий – «Україна єдина»
(красуні презентували національні вбрання того регіону, де
вони народились). Фінальним
конкурсом був «Парад вечірніх
суконь», який став вінцем дівочої грації та елегантності.
Між змаганнями, піснями та акробатичними номерами глядачів розважали неперевершені таланти нашої
Альма-матер, а також учасники шоу «Україна має талант».
У фіналі, за підсумками голосування журі та завдяки потужній підтримці друзів, корона переможниці дісталася курсантці Навчально-наукового інституту № 2 Аліні Бондаренко.
По тому відбулось нагородження та вручення головного титулу і, звісно ж, корони. Всі учасниці отримали подарунки і букети квітів від ректорату.
Ганна Вербило
Вітаємо!

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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Назустріч 95-й річниці
Національної академії
внутрішніх справ

Випускникам
ювілейного року напутнє слово
Шановний друже!
Юний правоохоронце!
Віднині ти стаєш на шлях
почесний, нелегкий.
Тож хай тобі на ньому світить ясне
сонце,
А на погони хай лягають все нові зірки.

Твоє покликання
віднині – страж закону –
Висока місія, відповідальна і важка.
Служити вірно справі правоохорони
Весь наш народ тебе уклінно заклика.

Ставай же твердо ти на захист права,
На захист людських честі, гідності й
життя.
На захист вищих цінностей держави,
Її соборності, свободи й майбуття.

Знання, уміння, навички,
що ти одержав
У НАВС, на практиці уміло застосуй.
В суспільстві верховенство права
ти утверджуй,
Цій благородній справі сили не шкодуй.
А Академію – цю щедру Alma mater –
Яка путівку у життя тобі дала,
Надіємось, завжди
ти будеш пам’ятати,
Рішаючи всякчас нагальнії діла.

Анатолій Довбня

Головний редактор: Володимир Чернєй
Редактори випуску: Людмила Зеленко, Оксана Чміленко
Комп’ютерна верстка: Дмитро Терешкевич
Фото: Дмитро Терешкевич, Ганна Вербило
Випуск газети підготовлений
відділом зв’язків з громадськістю НАВС

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß, ÀÊÀÄÅÌ²ª!
Га з е т а Н а ц і о н а л ь н о ї а к а д е м і ї в н у т р і ш н і х с п р а в

4 (119), червень 2016 рік

Шановні
колеги та друзі!

На всіх етапах розвитку України важливе
значення надається підготовці правоохоронних кадрів. Цю
шляхетну справу вже 95 років
поспіль здійсн
ю
є
Національна
академія внутрішніх справ. Її
ювілей – це не
лише можливість
вкотре
переосмислити
зроблене, підбити певні підсумки, відзначити високий професіоналізм,
а й разом виробити нову стратегію діяльності.
За останню чверть століття навчальним
закладом підготовлено майже п’ятдесят
тисяч юристів-правоохоронців, які на різних
посадах несуть службу в кожному підрозділі
МВС України та Національної поліції
України, а також працюють в органах прокуратури, юстиції, СБУ, Державної фіскальної
служби, Державної пенітенціарної служби,
судових органах, в юридичній сфері тощо.
Серед випускників попередніх років 236
генералів, є й Герої України. Окремі з них
(або колишні співробітники) в свій час очолювали або очолюють центральні органи
виконавчої влади, підрозділи правоохоронної та судової системи.
Ми горді з того, що саме з НАВС взято
естафету підготовки поліцейських по всій
країні. Нині вимоги суспільства відповідати
світовим стандартам і тенденціям розвитку
правоохоронних систем спонукають наш
багатотисячний колектив до пошуку нових
підходів у здійсненні якісної професійної
підготовки кадрів – від патрульного до керівника вищої управлінської ланки.Поступово
зміцнюючи свій потенціал, відповідно до
завдань МВС України та Національної поліції України і з урахуванням міжнародної
практики, академія розвивається у всіх
напрямах інноваційної освітньої діяльності
та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для
формування нової генерації правоохоронців.
Звичайно, ще є над чим працювати, адже
ми завжди прагнули, щоб наш випускник
став справжнім правозахисником, фахівцем
найвищого ґатунку, обізнаним і культурним,
готовим професійно підтримувати публічну
безпеку і порядок, бути гідним громадянином і патріотом своєї держави. Ми маємо
зробити все для того, аби майбутні вартові
правопорядку були вірні Присязі та Закону, а
принципом їхньої діяльності завжди слугувало гасло «Служити і захищати!».

Ректор

В.В. Чернєй
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Засідання президій галузевих академій наук України

3 червня за ініціативою Національної академії внутрішніх справ та за сприяння МВС України відбулося спільне засідання
Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук та Національної академії правових наук. Також
були присутні представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
та Міністерства соціальної політики України,
науково-педагогічні фахівці НАВС та вітчизняні
науковці.
Передумовою заходу стало послідовне здійснення та вирішення нагальних питань, пов’язаних з
дотриманням законності на тимчасово окупованих
територіях Сходу України і реалізацією прав учасників АТО та членів їх сімей; необхідністю розглянути пріоритетні напрями наукових досліджень
правових, медико-соціальних та психологічних
проблем внутрішньо-переміщених осіб в Україні, а
також підсумки роботи міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції», яка нещодавно відбулася в Національній академії внутрішніх справ.
Відкриваючи засідання, ректор НАВС Володимир Чернєй привітав поважних гостей та зазначив, що така подія є знаковою
та актуальною не лише для академії та всєї системи МВС, а й для суспільства в цілому: «Вперше за 95-річну історію нашого
навчального закладу тут зібрались знані вчені провідних наукових установ держави, а ті питання, що були винесені на обговорення, давно потребували ретельного вивчення та детального розгляду для їх подальшого практичного втілення».
По тому відбулася плідна наукова дискусія де піднімались проблеми психологічної допомоги, соціальної підтримки та
медико-психологічної реабілітації правоохоронців – учасників АТО та членів їх сімей.
Підсумовуючи роботу науковців, можна зробити висновок щодо необхідності продовження поглибленої співпраці у сфері
дослідженя вищезгаданої проблематики, розробки стратегій подальшого вивчення та напрацюванні спільного бачення шляхів
її розв’язання.

Останній дзвоник для
вихованців юридичного ліцею

27 травня відбувся 16-й випуск в юридичному ліцеї імені
Ярослава Кондратьєва НАВС. Цього року для 78 випускників
пролунав останній дзвоник в стінах рідного навчального
закладу.

Щоб привітати юнаків і дівчат, на свято прибули керівники підрозділів Міністерства внутрішніх справ України,
Солом’янської у м. Києві районної адміністрації та НАВС,
почесні гості, педагогічний склад, рідні та друзі.
Розпочався захід з традиційного вшанування пам’яті героїв, які полягли у боротьбі за нашу вільну і незалежну Україну.
Після цього заступником директора ліцею В’ячеславом
Коваленком був зачитаний наказ про вручення державних
атестатів про освіту.
Згодом до ліцеїстів звернувся з привітанням директор
навчального закладу Василь Кобко та передав слово ректорові НАВС Володимиру Чернєю, який у напутньому слові зазначив: «Приємно усвідомлювати, що неабияка увага й батьківська опіка, яку вкладали у ваше виховання керівництво, педа-

ВЗГ НАВС

гоги та співробітники ліцею, зробили з вас справжніх патріотів, гідних синів і дочок своїх батьків. Більшість із вас у майбутньому продовжать справу батьків, які присвятили своє
життя шляхетній і почесній місії, тим самим примножуючи
здобутки і славу академії, ліцею та правоохоронного відомства в цілому. Дякую вам за сумлінне навчання та вагомі здобутки. Нехай вам завжди щастить і береже Бог».
По тому очільник вишу та почесні гості нагородили грамотами і подяками ліцеїстів, які своєю активною участю та сумлінним навчанням підвищували престиж ліцею.
На адресу молоді лунало багато побажань щасливої долі,
миру, злагоди, адже у непростий час ці юнаки і дівчата йдуть
у самостійне доросле життя і мають довести чого варті та на
що здатні.

Нарешті для ліцеїстів пролунала мелодія останнього дзвоника.
Завершилися урочистості зворушливою церемонією –
Клятвою випускника ліцею, прощанням з Прапором рідної
альма матер.
У добру путь!

Леонід Кальченко
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Дипломатичний прийом у Надзвичайного та Повноважного
посла республіки Італія в Україні

Невпинний розвиток незалежної України, розширення і поглиблення її зовнішньополітичних зв’язків та контактів з країнами світу потребують висококваліфікованих спеціалістів-міжнародників, дипломатів-практиків,
які на тлі високого рівня загальної освіченості не лише
володіють глибокими, всебічними професійними знаннями, але й мають широку ділову культуру.
Керівництво та науково-педагогічний склад академії
постійно опікується розвитком ділової культури у здобувачів вищої освіти та працівників. Завдяки подібному
вихованню НАВС і її вихованці широко знані на міжнародній арені та гідно представляють інтереси не лише
нашого вишу, але і України в цілому.
Нещодавно за ініціативою Надзвичайного та
Повноважного посла Італії в Україні Фабріціо Романо
відбулося святкування Національного свята республіки
Італія.
Для того щоб презентувати італійську культуру, яка
свого часу була центром західноєвропейського цивілізаційного розвитку, пан Фабріціо Романо запросив на дип-

ломатичний прийом закордонних та українських представників влади, культури, духовенства та засобів масової інформації. Серед запрошених - науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи

Мирослав Дурдинець.
Прийом проходив з неухильним дотриманням вимог
дипломатичного протоколу, і, попри встановлені прави-

Реформування правоохоронної системи
України: стан та перспективи

Під такою назвою сьогодні в Національній академії внутрішніх справ відбулась загальноакадемічна підсумкова науково-теоретична конференція, що
присвячена Дню науки та 95-річчю навчального закладу.
Розпочинаючи захід, його ведучий – проректор, доктор юридичних наук,
професор Сергій Чернявський привітав поважне зібрання та надав слово
ректору академії, доктору юридичних наук, професору Володимиру Чернєю,
який долучився до привітань присутніх з професійним святом - Днем Науки.
Також він представив склад президії: вітчизняних вчених-науковців та іноземних гостей – представників Посольства Федеративної Республіки
Німеччини в Україні, США, Грузії та Білорусі.
Акцентувавши увагу на важливості наукового зібрання, Володимир
Васильович зазначив: «Національна академія, як один із провідних вишів
правоохоронного спрямування з 95-річною історією, має потужний потенці-
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ла, атмосфера свята відчувалася на кожному кроці. Гості
та запрошені вели бесіди, обмінювалися думками щодо
політичної ситуації в Україні та геополітичної нестабільності у світі.
За словами Мирослава Дурдинця, почесні гості та
дипломати були надзвичайно привітливими, відкритими
та налаштованими на конструктивну розмову. Міністр
оборони республіки Словаччина, поділився своїми враженнями про наші традиції, культуру та розкрив своє
бачення щодо оборонної справи в Україні.
Пан міністр розповів про нерозривність культурних
зв’язків між нашими країнами та велике бажання всього
словацького народу якомога швидше побачити Україну
в складі Європейського Союзу.
Ми радо вітаємо бажання наших європейських партнерів до швидкої інтеграції України в ЄС та дякуємо за
всебічну підтримку і сподіваємося на подальший розвиток професійних і дружніх відносин.

Відділ організації
науково-дослідної роботи

Крок у продовженні партнерських стосунків і
розбудови тісної співпраці між НАВС
та поліцією ФРН

Давня і плідна співпраця між Національною академією внутрішніх справ та Фондом Ганса
Зайделя (ФРН) в Україні знайшла ще одне підтвердження ділових і дружніх стосунків.
16 травня в НАВС з робочим візитом перебував керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в
Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг; очільник Представництва вищезазначеного фонду в Україні Сергій Загорний. Національну академію представляли ректор
Володимир Чернєй, проректор
Сергій Чернявський та професор
кафедри адміністративного права і
процесу Віктор Сущенко.
Під час зустрічі обговорювалися питання про особливості сучасної підготовки та підвищення кваліфікації українських правоохоронців, врахування у їх навчанні
міжнародного досвіду. Зокрема,
йшла мова про проведення на базі
НАВС круглого столу за участю
керівників галузевих вишів МВС
України з розгляду стану підготовки поліцейських кадрів та можливого співробітництва у
цьому з поліцією Баварії (за посередництва Фонду Ганса Зайделя) та ін.
Ректор академії Володимир Чернєй ознайомив пана Зайберлінга з останніми здобутками
навчального закладу, зокрема, активній участі колективу в реформуванні правоохоронної системи, а також окремо зупинився на нових стратегічних завданнях вишу.
Така співпраця є кроком у продовженні партнерських стосунків і співробітництва між поліцією України і ФРН.

Людмила Зеленко

ал. Можна довго перераховувати відзнаки та досягнення, проте, хочеться
наголосити, що передусім академія проявила себе справжньою альма-матер
для фахівців юридичної галузі – з кожним роком збільшується кількість слухачів, курсантів і студентів, які беруть активну участь у дослідницькій роботі, а випускників з радістю приймають у практичних підрозділах та наукових
закладах України».
Також до слова був запрошений перший заступник Голови Комітету
Верховної Ради України з питань освіти та науки, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти
України Олександр Співаковський, який у своєму виступі сказав: «Розбудова
України на демократичних засадах, курс на євроінтеграцію та побудову громадянського суспільства вимагають системного реформування правоохоронних органів. Адже їх стабільне функціонування є необхідною умовою захисту конституційного ладу, забезпечення законності та правопорядку в країні,
дотримання прав і свобод людини й громадянина. Саме від правоохоронців
найбільшою мірою залежить імідж майбутньої України: чи вдасться їй подолати корупцію й хабарництво, викоренити злочинність, збудувати правову
державу. Індикатором успішності реформ стане довіра суспільства до правоохоронних органів країни». Олександр Володимирович також зауважив
про актуальність такої конференції не лише в розрізі реформування правоохоронних органів, а й спеціальної освіти майбутніх поліцейських.
Під час наукового зібрання відбулися конструктивні обговорення, сформувалися стратегічні напрями розвитку порушеної тематики в її різних
аспектах. Крім цього, гості ознайомилися з виступами своїх колег та мали
змогу поставити питання під час плідних дискусій.
Не обійшлося цього разу і без відзначення кращих науковців, студентів та
курсантів академії, які вже встигли заявити про себе у наукових колах. Тож
від почесних гостей їм були вручені нагороди та грамоти за досягнення й
наукові здобутки.
Сподіваємося, що такі події і надалі будуть стимулом для реалізації та
розвитку нових рішень, які відповідатимуть високим європейським стандартам в сфері правоохоронної діяльності.

ВЗГ НАВС

Формування навиків перемовної діяльності
поліцейських для вирішення конфліктів

Відтепер українські поліцейські зможуть рідше застосовувати збою у своїй професійній
діяльності. У Національній академії внутрішніх справ чеські фахівці-перемовники проводять
для працівників патрульної та превентивної поліції семінар, де навчають
вирішувати конфліктні ситуації, не
застосовуючи сили.
На початку заходу представник
правоохоронного компоненту Місії
ЄС в Україні Удо Мьолер побажав
українським правоохоронцям максимально перейняти та вміло застосовувати на практиці досвід їх іноземних
колег. «Адже люди очікують від поліцейських діалогу, аби уникнути та
запобігти насильницьким діям», – в
своєму виступі підкреслив У. Мьолер.
Окрім цього, він висловив слова вдячності керівництву академії за можливість проводити заняття на базі такого славетного навчального закладу.
По завершенню триденного семінару правоохоронці повністю ознайомляться з діяльністю
поліцейських-перемовників, дізнаються про роль перемовин під час масових заворушень, мирних зібрань та звичайних правопорушень.
«Зовсім скоро чеська поліція відзначатиме 100 років своєї діяльності, - зауважив заступник
начальника головного управління поліції громадського порядку Чеської республіки, полковник
Антонін Кремл. - Я з впевненістю можу сказати - нам є що вам розповісти та чому навчити».
Проректор академії полковник поліції Сергій Чернявський зазначив, що проведення такого
міжнародного семінару має велике значення для вдосконалення роботи Національної поліції.
«Оволодіння комунікативними навичками не лише сформує перемовну культуру вітчизняних
правоохоронців, а й дозволить ефективно розв’язувати кризові кримінальні ситуації, при яких
життю і здоров’ю людини нічого не буде загрожувати», - підсумував Сергій Сергійович.

Олександра Кузнєцова
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Курсант НАВС допоміг
затримати правопорушника

29 травня близько сьомої години вечора, під час прогулянки
вулицею
Академіка
Корольова,
що
у
Святошинському районі столиці, курсант другого курсу
навчально-наукового інституту
№1 Сергій Демянко побачив
чоловіка, який зухвало спілкувався з співробітниками поліції, а вже за мить він почав тікати від охоронців правопорядку.
Патрульні одразу ж кинулись йому навздогін. Звісно,
Сергій не міг залишатися осторонь і почав також бігти за правопорушником. Завдячуючи
відмінній фізичній формі та
спеціальній підготовці, наш
курсант захопив втікача, тим самим допоміг поліцейським
наздогнати молодика, затримати та доправити до
Святошинського УП ГУНП України в м. Києві.
Згодом, офіцери роз’яснили, що приїхали на скаргу, що
під будинком громадянин розпиває алкогольні напої, лається та чіпляється до перехожих. Також вони подякували курсанту за неабияку допомогу у припиненні втечі затриманого, адже невідомо, що ще він міг скоїти у неадекватному
стані.
Вже вкотре вихованці академії своїми вчинками підтверджують не лише високий статус вишу, а й відмінне
застосування теоретичних знань на практиці. Так тримати!

Леонід Кальченко

Профілактика
наркоманії в молодіжному
середовищі

Першого червня на факультеті № 2 проведено семінар
на тему: «Профілактика наркоманії в молодіжному середовищі».

Перед студентами з доповіддю виступили: заступник
декана Вікторія Бабаніна, професор кафедри кримінальноправових дисциплін Людмила Раєцька та студент Богдан
Панченко. Крім цього, всі присутні мали можливість переглянути тематичний фільм.
Профілактика наркоманії справедливо відноситься до
найбільш пріоритетних соціальних проблем і на її вирішення мають бути скоординовані зусилля державних органів,
медичних установ, правоохоронних органів, громадських
організацій, навчальних закладів.

Факультет № 2

Можливість мирно жити сьогодні в нашій країні дістається
дорогою ціною мільйонів життів. Зараз, напевно, вже жоден
українець не залишається байдужим до подій, які змінюють
нашу державу, які кожного громадянина змусили задуматися,
що для нього Україна. Дуже
багатьох ці події повернули
обличчям до Бога. Коли в країні,
в якій ти народився, виріс і
живеш, йде війна - ти починаєш
усвідомлювати, що найменші
зміни починаються з тебе.
Так, у травні, благодійними
організаціями, за підтримки
уповноваженого
Президента
України по правам дитини, було
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Донори – дітям!

До дітей у правоохоронців особливе ставлення,
ми всіма можливими способами намагаємося
допомагати їм пізнавати світ і забезпечувати сприятливі умови для нормального розвитку. Тож, коли
з’являється можливість зробити внесок у життя
маленьких громадян, курсанти Навчально-наукового інституту № 2 не втрачають шанс і завжди протягують руку допомоги.
Донорство – один із способів здійснити шляхетний вчинок, особливо коли справа стосується малечі. 2 червня ми відвідали дитячу лікарню
«Охматдит» з бажанням принести користь і, можливо, навіть врятувати життя.

Процедура пройшла на вищому рівні, і ми з відчуттям виконаного обов’язку повернулися до рідного інституту.

Олена Уніловська

Практичні (бінарні)
заняття в черговій частині
Департаменту патрульної
поліції

Практична складова є невід’ємною частиною
навчання фахівців для підрозділів Національної поліції. На її посилення орієнтовані заняття, які проводяться кафедрою адміністративної діяльності. Дієвим
заходом
забезпечення
практичної спрямованості в навчальному процесі
є проведення тренінгів у
підрозділах Національної
поліції та за участі практиків, де безпосередньо
курсанти можуть ознайомитися з реалістичною
картиною роботи практичного підрозділу.
Так, виходячи за
рамки стандартного проведення занять, враховуючи гостру потребу у адаптації до складних умов
сьогодення та практичній орієнтації навчання курсантів НАВС, 27 травня в ННІ № 1 та в Департаменті
патрульної поліції, доцентом кафедри адміністративної діяльності Вадимом Біликом були проведені бінарні практичні заняття з курсантами із дисципліни
«Адміністративна діяльність». Майбутніми правоохоронцями розглядались питання щодо організації
діяльності чергових частин структурних підрозділів

Забезпечення правопорядку
під час Маршу рівності

Сьогодні особовий склад Національної академії внутрішніх справ забезпечував публічний порядок під час
Маршу рівності в Києві.

Перед виходом на службу для курсантів і викладачів
академії був проведений інструктаж за участю ректора
вишу Володимира Чернєя та проректора Руслана
Сербина, які вкотре нагадали про гідне виконання
обов’язків, велику відповідальність та дотримання прав
людини, адже для виконання всіх цих завдань необхідно
швидко орієнтуватись в будь-якій ситуації та приймати
вірне рішення.
Враховуючи значний ажіотаж, який відбувався в процесі підготовки до цієї акції, поліцейські зробили все від
них залежне, аби вона пройшла мирно.

Оксана Чміленко

Національної поліції та забезпечення оперативного
управління силами й засобами, що задіяні для охорони
публічного порядку, попередження та виявлення правопорушень на території обслуговування, взаємодії з
іншими органами поліції та органами виконавчої
влади. Запрошений для проведення бінарного практичного заняття начальник патрульної поліції м. Києва
Юрій Зозуля доступно висвітлив інформацію про
організацію діяльності чергових частин органів
патрульної поліції, дій чергового щодо забезпечення
оперативного управління
силами й засобами та провів цікаву екскурсію по
черговій
частині
Департаменту патрульної
поліції.
Важливою практичною
складовою стало роз’яснення курсантам тактики
та алгоритму дій оперативного чергового по
органу патрульної поліції
щодо забезпечення оперативного управління силами й засобами, що задіяні для охорони публічної безпеки та порядку.
Впровадження таких практичних занять дозволяє
збагатити навчальний процес за змістом і формою, а
також підштовхнути курсантів до осмислення і віднаходження причинно-наслідкових зв’язків до розвитку
логіки, мислення, комунікативних здібностей.

Кафедра адміністративної діяльності

Радість в тому, щоб дарувати людям добро

проведено великодній
тур по містах буферної
зони на Сході України.
Святкова театралізована
вистава “Якщо хочеш
мати друзів, сам маєш
бути дружнім” для дітей
пройшла в населених
пунктах Донецької і
Луганської областей.
Студенти факультету
№ 2 НАВС, які є волонтерами фонду, а також
акторами-аматорами з
клубу «Найкращі друзі»
м.Києва на чолі з засновником фонду Олексієм
Федченко побували у 18ти прифронтових містах,

таких
як
Мар’їнка,
Волноваха, Станиця Луганська, Петрівка, Андріївка,
Щастя, і т.д. За весь час
спектакль відвідали понад
три тисячі дітей і тисяча
батьків. Кожному особисто
був вручений великий
подарунок, який, безсумнівно, приніс радість і
щастя, адже ці діти особливо потребують усмішки,
підтримки. Батьки найтеплішими і щирими привітаннями дякували за подароване свято для дітей, за те, що
про них не забувають.
Велике
задоволення
отримали і всі волонтери,

адже радість полягає в тому, що
ти можеш віддавати людям все
те, що маєш, особливо коли вони
цього так чекають, бачити їхні
щасливі обличчя і розуміти, що
все зроблено не дарма! Їхні щасливі обличчя - це велика радість!
Адже ці діти особливо потребують уваги в спілкуванні, в
щирих усмішках, в теплій дружній атмосфері і позитивних емоціях, в тому, щоб переключитися
на щось позитивне. Рана на
сході країни ще відкрита і
нашим співгромадянам, як і
раніше, необхідна допомога та
підтримка, важливо просто
знати, що про них не забувають.

Аліна Марковіна

