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4 стор.

День фізичної культури і спорту

12 вересня в навчально-науковому інституті підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції
Національної академії внутрішніх справ вібулося свято з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який зазвичай святкують у
другу суботу вересня. За всіх часів саме здорові духом і тілом
люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки дає
здоров’я, він загартовує характер і волю.

Напередодні свята протягом тижня проводилась копітка
робота, а саме з підготовки спортивних майданчиків, матері-
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альної бази, формування збірних команд та визначення складу
суддів.
Відкрив захід ректор академії Володимир Чернєй і привітав всіх учасників зі святом, побажав курсантам, викладачам і
шанувальникам фізичного здоров’я й краси спортивних та
життєвих перемог, плідної праці та успіхів у всіх звершеннях.
Під час заходу Володимир Васильович відвідав кожне
місце проведення змагань, підтримуючи та надихаючи учасників на запеклу боротьбу та спортивні звершення.
Загалом у спортивному святі були задіяні понад 1000
представників постійного та перемінного складу. Також у
заходах взяли активну участь пенсіонери та ветерани органів
внутрішніх справ на чолі з головою ветеранської організації
інституту Анатолієм Симчуком, які увійшли до складу суддів
спортивних протистоянь з різних видів спорту, адже досягнення таких відомих майстрів , як Стефана Решка,стали прикладом для нашої молоді.
За результатами запеклої боротьби визначились переможці. Серед постійного складу з настільного тенісу 1 місце виборов Олег Степанов; з дартсу 1 місце посіла Оксана Шевчук.
Серед курсантів з дартсу 1 місце виборов Іван Макух; з
настільного тенісу 1 місце посіла Наталія Сливка; з підтягування на перекладені посів Павло Черняк; зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи серед жінок перемогу виборола
Катерина Попенко; в змаганнях з легкоатлетичного кросу

П’ятірка в черговому матчі

Тур чемпіонату Києва серед дорослих команд, що проходив 19 вересня, став ще
більш тріумфальним для нашої ФК «Динамо-Академія». Столичні ресторатори із
ФК «Меліоратор» не змогли протистояти злагодженому колективу команди НАВС.
Ще в першій 45-хвилинці наші футболісти забили два голи у ворота суперника,
вдало використавши стандартні положення – відмітились Дмитро Бровко та Василь
Лавренюк. Щоправда, на останніх доданих хвилинах першого тайму, внаслідок прикрих помилок в обороні, гості відповіли влучним ударом та змусили голкіпера
НАВС Олексія Овчаренка діставати м’яча із власних воріт.

По перерві ФК «Динамо-Академія» мобілізував усі свої сили та вистрілив «хеттриком» у ворота ФК «Меліоратор». У підсумку - переконлива перемога із розгромним рахунком 5:1.
Варто відмітити, що вже 23 вересня, стартував 1-й тур чемпіонату Футбольної
асоціації студентів м. Києва (ФАСК). За результатами минулого сезону наша студентська збірна стала бронзовим призером та зберегла за собою право виступати у
Вищій лізі.

За інформацією
ФК «Динамо-Академія»

16 вересня 2015 року відбулося засідання Ради ветеранів НАВС, на якому були розглянуті
наступні основні питання:
- про проведену роботу за 8 місяців 2015 року та завдання до кінця поточного року;
- про участь ветеранської організації у підготовці та відзначенні 95-ї річниці НАВС;
- про хід підготовки до 20-річного ювілею ветеранської організації;
- про проведення звітно-виборчої ветеранської конференції;
- про влиття ветеранського осередку Прикарпатського факультету НАВС до ветеранської
організації академії;
- про підсумки участі ветеранів НАВС у міській науково-практичній конференції “Друга
світова війна: причини та наслідки”, присвяченої 70-річчю закінченню Другої світової війни
1939-1945 рр;
- про Книгу пошани ветеранської організації;
- про кандидатури, чиї фотографії будуть внесені в календар Асоціації ветеранів МВС
України.
Перед початком засідання члени Ради вшанували хвилиною мовчання пам’ять Петра
Петровича Артеменка, Андрія Сергійовича Надточія, Івана Івановича Андрієнка.

Прес-група
Ради ветеранів НАВС
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(1000 м) серед жінок 1 місце посіла Алла Семежон; в змаганнях з легкоатлетичного кросу (1000 м) серед чоловіків 1 місце

посів Артем Буртак; в змаганнях з міні-футболу 1 місце завоювала команда 2-го курсу ФПФПКМ; в змаганнях з естафети
CrossFit 1 місце виборола команда 4-го курсу ФПФПС; в змаганнях з перетягування канату 1 місце зайняла команда 3-го
курсу ФПФПКМ.
Призери та переможці спортивних заходів були нагороджені подарунками, грамотами та медалями.

Про це повинні пам’ятати

ННІПФПСКМ

15 вересня у Київському міському палаці ветеранів відбулась науково-практична конференція «Друга
світова війна: причини та наслідки».
Вступним словом її відкрив голова Ради ветеранської організації України Петро Цибенко. Він також
виступив із доповіддю про цю страшну подію 20-го століття, у результаті якої загинули десятки мільйонів
людей та нанесена значна шкода
економіці багатьох країн Європи та
Азії. Перед початком виступів
учасникам заходу було запропоновано переглянути хронікальнодокументальну кінострічку про
розгром мільйонної японської армії
на Далекому Сході (серпень-вересень 1945 року).
З доповідями про причини
початку Другої світової війни та її
наслідки виступили фахівці та
вчені-історики з цього питання:
голова Антифашистського комітету
України Георгій Бутко, голова
Комісії з міжнародних зв’язків
Ради ветеранської організації
України Віктор Шмаков, доктор
філософських наук Леонід Таволжанський та інші. Цікавим був виступ молодого покоління – члена
Президії Антифашистського комітету України Михайла Кононовича на тему «Послідовники Великої
Перемоги в боротьбі за історичну правду».
За результатами роботи конференції учасники прийняли резолюцію, в якій, зокрема зазначено, що
пріоритетним напрямом у діяльності ветеранських організацій повинна залишатися робота щодо захисту
соціального стану ветеранів та правдиве висвітлення у засобах масової інформації історії Другої світової
та Великої Вітчизняної воєн. Ветеранським та молодіжним організаціям України рекомендовано продовжувати активні дії з увіковічення пам’яті і подвигу захисників Вітчизни, постійно нести роботу щодо збереження військових поховань, меморіалів та обелісків, пов’язаних з подіями визволення наших земель від
фашистських загарбників.
У роботі науково-практичної конференції, що була присвячена 70-річчю закінчення Другої світової війни 1939-1945 рр., від Національної академії внутрішніх справ взяли участь голова Ради ветеранів Ю.Г. Кобринський, а також ветерани Л.К.Бурка, А.В. Довбня, В.М. Пінчук, магістри, курсанти та студенти.

У Раді ветеранів
Національної академії внутрішніх справ
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вересень 2015 р.

Олексій Стародуб

Конкурс
«Н а ш е р е т р о - ф о т о »

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

Старт у професію

5 (113), вересень 2015 рік
1 вересня в Національній
академії внутрішніх справ відбулись урочисті заходи з нагоди

Дня знань.
До дружної спільноти НАВС долучилися
743 курсанти.
З цієї нагоди у центрі
спеціальної та фізичної
підготовки
зібрались
курсанти перших курсів
н а вч а л ь н о - н ау ко в и х
інститутів, Прикарпатського факультету, а
також
юридичного
факультету Інституту
кримінально-виконавчої служби, члени Вченої ради, батьківського комітету академії, почесні гості, ветерани, батьки та
постійний склад нашого вишу.
Після внесення прапору
Національної академії всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які загинули при виконанні службового
обов’язку.
Вітаючи першокурсників,
ректор Володимир Чернєй зачи-

тав телеграму від міністра внутрішніх справ з напутніми словами, а у своїй промові зазначив:
«Реформи сьогоднішні необхідні.
Наша академія перший навчальний заклад, який
готував один із підрозділів патрульної
служби, що нині
працює в Києві. Це
була серйозна підготовка, до якої
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Голова Синодального відділу
УПЦ по взаємодії зі Збройними
силами та іншими військовими
формуваннями, настоятель академічних храмів протоієрей
Віталій.
По тому очільник НАВС
вручив символічну залікову
книжку двом курсантам.
Окрасою заходу став виступ
підрозділу чарівних барабанщиць академії, а також спортивно-художня та вокально-хореографічна композиції, що подарували гостям гарний настрій.
По закінченню
зібрання
батьки
разом з курсантами
мали
можливість
скуштувати традиційну козацьку страву – польовий куліш,
а також ознайомитись
з
умовами
навчання та проживання у центрі.

залучили майже
весь
колектив
нашого навчального закладу». Також
В о л о д и м и р
Васильович побажав юнакам та дівчатам витримки,
жаги до знань,
наснаги та мирного
неба.
Молитвою майбутніх правоохоронців
благословив

Ганна Вербило

Закон України
«Про Національну поліцію»

4 липня 2015 року Президент України в присутності нових патрульних поліцейських підписав Закон України «Про Національну поліцію».
Глава держави привітав представників новоствореної правоохоронної служби: «На
вас дивиться вся країна.
Нинішній день увійде в
історію України як день,
коли
узаконена
Національна
поліція
України».
Президент
нагадав, що сьогодні рівно місяць, як відбулася презентація цієї нової
служби на Софійський
площі.
Під час підписання
Глава держави наголосив, що «зміни в країні
міцно асоціюються з
українською поліцією». При цьому він відзначив: «Дуже легко щось презентувати, хоча
це й потребує величезних зусиль. Надзвичайно непросто зберегти відповідність високій планці очікувань людей від поліції».
При цьому Президент позитивно зазначив високий моральний рівень і дбайливе та
шанобливе ставлення до громадян з боку нової поліції та наголосив на важливості залучення до особового складу патрульної служби «не лише чоловіків, які прийшли з фронту, а й жінок у формі, які демонструють, що тренування та вишкіл були недаремні».
Глава держави поділився з присутніми своїми висновками щодо впровадження ідей
з реформування правоохоронних органів і створення цього нового підрозділу:
«Багатьом здавалося, що ті традиції, які були в міліції – хабарництво, яке, в першу чергу
асоціювалося з ДАЇ, слідчими, управлінням по боротьбі з організованою злочинністю,
не вдасться змінити. І тільки ви, своєю роботою, продемонстрували, що це можна зробити наполегливою працею».
На згадку про сьогоднішній день, керівник Київської патрульної поліції подарував
Президенту України пам’ятне фото з присяги та презентації Національної поліції
України, яке було зроблено на Софійській площі місяць тому, 4 липня. Президент розмістив це фото на почесному місці в своєму кабінеті, куди запросив патрульних після
церемонії підписання.
Глава держави висловив переконання, що позитивний досвід започаткування нового підрозділу патрульної поліції в Києві буде розповсюджено в інших містах України:
«Нам треба зробити, щоб якомога швидше зміни відбувалися не лише в законі, а й
імплементовані на теренах української землі».

Прес-служба Президента України

Почесна місія – представляти Міністерство внутрішніх справ України

24 серпня українська держава
відзначає річницю незалежності.

Вітання генерала внутрішньої служби України
В.В. Дурдинця з ювілеєм. 27.09.2007 р.
Фото надав О.Ю. Стародуб

Видається з березня 2000 року

Основні події розгорнулись у самому серці країни.
Під час заходу Глава держави
Петро Порошенко вручив бойові
прапори з відзнакою Президента –
стрічкою до бойового знамена «За
мужність і відвагу» командирам 14
військових частин, які беруть участь
та відзначилися в бойових діях на
Сході України.
Після підняття Прапора України
та слів привітання від Верховного
Головнокомандувача Збройних сил

України Хрещатиком рушила урочиста хода Маршу Незалежності.
Кожна “коробка” військових
підрозділів, а це учасники АТО
і курсанти військових вишів та
училищ, проходила під свій

черговий раз довірено курсантам і
офіцерам Національної академії
внутрішніх справ. Як і минулоріч
вів парадний розрахунок ректор
навчального закладу генерал-майор
міліції Володимир Чернєй.

визволення України від фашистських загарбників. Учасники святкового заходу з честю справилися з
виконанням завдання – наш парадний батальйон був одним з кращих
серед підрозділів, що крокували

військовий марш.
Почесну місію – представити
Міністерство внутрішніх справ, в

Вперше наш навчальний заклад
брав участь у параді в 1994 році. Він
був присвячений 50-ій річниці

столицею. Відтоді це стало однією
зі славетних традицій академії.
Сотні наших курсантів та офіце-

рів брали участь у параді військ.
Нині ці люди гідно несуть службу
майже у всіх райвідділах органів
внутрішніх справ, очолюють служби та управління. І той досвід, виучку, що вони отримали при підготовці до параду, передають молодому
поколінню правоохоронців.
Неодноразово парадний розрахунок Національної академії був
визнаний Президентом нашої держави, міністрами оборони і внутрішніх справ України найкращим
під
час
святкувань
Дня
Незалежності.
От і цього року 150 курсантів та
офіцерів, не зважаючи на обмаль
часу, виділеного на підготовку, гідно
показали свою виправку. А це є
результатом особливої системи тренувань, посиленого раціону і…
бажання бути найкращими. Тож для
подальшого сумлінного несення
служби участь у такому заході буде
їм неоціненним здобутком та досвідом.

Людмила Зеленко
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«Роль поліції у забезпеченні
реалізації права людини на
свободу мирних зібрань»

Під такою назвою 18 вересня в Національній академії внутрішніх справ розпочав свою роботу міжнародний семінар за
участю фахівців із ФРН, а саме: Андре Конце, начальника оперативного директорату управління поліції округа Варендорф

(земля Північний Рейн-Вестфалія); Зігертка, офіцера у внутрішніх справах поліції землі Бранденбургу; директора
Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні
Штефана Мойзера та його помічника Олени Давліканової.
З української сторони крім представників нашого навчального закладу також були присутні науковці, викладачі, фахівціпрактики з різних регіонів і служб, спеціалісти галузевих служб
МВС, відомчих навчальних закладів, Національної академії
прокуратури України, Секретаріату Урядового уповноваженого
з питань Європейського суду з прав людини та інші.
Відкриваючи захід, проректор Сергій Чернявський від імені
керівника академії передав вітання учасникам зібрання та наголосив на важливості його проведення. Він також зазначив:
«Зважаючи на те, що Україна йде чітким європейським курсом,
цілком зрозуміло, що ми повинні і зацікавлені використати
досвід наших зарубіжних колег». За словами Сергія
Сергійовича учасникам даного семінару доведеться розібратися
- яким чином збалансувати повноваження поліції та поліцейських органів з одного боку (адже вони відповідають за безпеку
громадян та правопорядок і повинні запобігати певним злочинним діям, терористичним актам), а з іншого - громадяни та громадянське суспільство, які мають право і відповідні гарантії для
того, щоб мирно відстоювати ті чи інші політичні погляди.
Сподіваємось, що всі, хто бере участь у цьому семінарі,
обов’язково знайдуть відповіді на актуальні питання, що будуть
обговорюватись у плідній дискусії.

Оксана Чміленко

Столичні патрульні
долучилися до лав слухачів

19 вересня в актовій залі Національної академії внутрішніх
справ відбулись урочисті заходи з нагоди зарахування на
навчання студентів і слухачів І курсу для здобуття ступеня
вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Правознавство» та
«Психологія» з числа цивільних осіб та співробітників ОВС.
Відрадно, що до НАВС вступили й працівники Нової
патрульної служби, яким важливо отримати юридичний фах.
Так, до дружньої родини нашого навчального закладу долучилися 60 слухачів, понад 20 з яких представники поліції та більш
ніж 80 студентів.
На початку заходу пролунав Гімн України, після чого відбулось вшанування пам’яті правоохоронців, які загинули як в
мирні дні, так і під час виконання антитерористичної операції.

З побажаннями та напутніми словами до присутніх звернувся проректор академії Валерій Сокуренко: «Бажаю вам наполегливості, витримки та наснаги в нелегкому навчанні, щоб кожен
з вас міг досягнути успіхів в обраній професії. Зараз в нашій
країні час змін і ніхто не знає свого майбутнього, але де б ви не
працювали: у правоохоронній системі чи на цивільних посадах,
ви назавжди залишитесь вихованцями Національної академії.
Ми вдячні вам за ваш вибір та у свою чергу зробимо все можливе, щоб ви отримали якісну освіту».
По тому Валерій Васильович вручив символічну залікову
книжку.
Після офіційної частини був зачитаний наказ про зарахування та обговорення організаційних питань.
Ми щиро зичимо юнакам та дівчатам успіхів у здобутті
знань. Нехай кожен новий день їх навчання буде насичений
яскравими подіями та новими відкриттями.

Ганна Вербило

вересень 2015 р.

Юридичний ліцей
імені Ярослава Кондратьєва відзначив своє 15-річчя

16 вересня виповнилося 15 років з
дня офіційного відкриття юридичного

ліцею імені Ярослава Кондратьєва - унікального навчального закладу, який
став другою домівкою для 1075 юнаків
та дівчат, які вирішили продовжити
справу батьків – захищати закон і порядок, територіальну цілісність України.
Для світової історії 15 років - це
всього лише коротка мить, але для
колективу юридичного ліцею – це ціле
життя.
Привітати колектив зі святом прийшли: ректор Національної академії
внутрішніх справ генерал-майор міліції
Володимир
Чернєй,
начальник

Департаменту служби охорони МВС
України генерал-майор міліції Сергій
Буднік, легенда столичного карного
розшуку полковник міліції Валерій Кур,
батьки і, звичайно ж, випускники
ліцею.
Очільник НАВС, виступаючи перед
ліцеїстами та гостями, розповів про
віхи становлення ліцею, згадав добрим
словом тих, хто стояв у витоків створення навчального закладу та присвятив
своє життя служінню людям, хто віддає
і сьогодні своє серце почесній справі вихованню
справжніх
патріотів
України. Завершуючи виступ, побажав
вихованцям та педагогічному колективу
успіхів, натхнення, здоров’я і миру.
Теплі слова вітання прозвучали від
начальника Департаменту служби охорони МВС України Сергія Будніка, який
висловив впевненість, що випускники
ліцею у майбутньому стануть справжніми професіоналами. А щоб полегшити
підготовку - подарував для використання у навчальному процесі ноутбук.
Приємним сюрпризом для ліцеїстів
став подарунок (футбольні та волейбольні м’ячі, комплекти спортивної
форми), який надійшов від колективу
УМВС України в Закарпатській області.

Вибори молодших
командирів

Вибори у сучасному світі відіграють важливу
роль, бо саме ця процедура дозволяє об’єктивно
обрати керівника окремої ланки суспільства. Це
невід’ємна процедура у кожній країні, що передбачає демократичність, верховенство права та особисту свободу громадян.
Так, на засадах демократії, 10 вересня слухачі
факультету фахівців для підрозділів слідства
навчально-наукового інституту підготовки слідства
та кримінальної міліції НАВС провели вибори
керівної ланки нашого колективу. Під час заходу
були присутні: перший проректор Національної
академії внутрішніх справ полковник міліції
Станіслав Гусарєв, начальник відділу організації
служби НАВС підполковник міліції Дмитро Швець
та керівництво інституту.

Перед проведенням голосування до слухачів
звернувся Станіслав Дмитрович, який оголосив
вимоги Закону України «Про вищу освіту» та
зазначив, що обрання молодших командирів повинно проводитися на прозорій основі та за участю
старших наставників керівної ланки.
«Командир - очільник групи, який завжди безпосередньо висловлює думку колективу, тому саме
до процедури виборів потрібно ставитись з усією
відповідальністю», - зазначив начальник інституту
полковник Микола Алексійчук.
Кожному майбутньому магістру був виданий
бюлетень, в якому були вказані кандидати виборів.
Шляхом таємного голосування, за допомогою голови зборів, секретаря та рахункової комісії вибори
успішно відбулися.
Обрані нами молодші командири увібрали в
себе всі позитивні характеристики правоохоронців,
до яких особовий склад курсу слухачів ННІ
ПФПСКМ НАВС проявляє високий рівень довіри.
Наприкінці виборів керівники академії побажали новообраним командирам наснаги та натхнення
вміло виконувати свої посадові обов’язки, тим
самим підтримувати дух колективізму серед підпорядкованого особового складу. В свою чергу командири пообіцяли з відповідальністю ставитися до
поставлених перед ними вимог і завдань.

ННІПФПСКМ

Директор
юридичного
ліцею
Василь Кобко подякував присутнім за
теплі та щирі слова, висловив впевне-

ність, що педагогічний колектив і надалі буде примножувати його кращі традиції, а вихованці – з гідністю нести
звання «ліцеїст юридичного ліцею імені
Ярослава Кондратьєва Національної
академії внутрішніх справ».
Не залишили байдужими ліцеїстів і
виступи викладачів навчального закладу – Наталії Краснокутської та Ілони
Шапошнікової.
Чудовий настрій подарували гостям
і ліцеїсти, які підготували цікаву концертну програму.

Юридичний ліцей

«Гарантії безпеки: практичні
підходи у польових умовах»

На базі центру спеціальної та фізичної підготовки Національної
академії внутрішніх справ відбулося проведення навчального курсу
для співробітників агенцій, фондів та програм ООН в Україні за участю іноземних фахівців.
У заходах
були
задіяні
представники:
О ф і с у
Верховного
комісара ООН у
справах біженців (UNHCR) в
Україні, Офісу
Д епарт аменту
ООН з питань
охорони та безпеки (UNHCR)
в Україні, Офісу
ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) в Україні, проекту «Засоби існування» Офісу Міжнародної організації з міграції (ІОМ) в Україні,
Офісу Фонду ООН з питань народонаселення (UNFPA) в Україні,
служби логістики Офісу Всесвітньої продовольчої програми (WFP) в
Україні.
Метою заходу є проведення тренувального курсу «Гарантії безпеки: практичні підходи у польових умовах» для співробітників агенцій,
фондів та програм під егідою ООН в Україні.
Під час навчань відпрацьовувались практичні застосування алгоритму дій представників міжнародних організацій у різних ситуаціях,
що можуть мати місце при виконанні службових обов’язків (проїзд
контрольно-пропускного пункту, конфлікт з місцевим населенням,
застосування вибухового пристрою, спроба викрадення транспортного
засобу, захоплення заручників).
Відшліфовуючи вміння учасники курсу вправно демонстрували
основи убезпечення у польових умовах.

Людмила Зеленко

Ще один великодушний крок

Серйозним поступом до благодійності є донорство. Уже багато
років курсанти навчально-наукового інституту підготовки фахівців для
експертно-криміналістичних підрозділів підтримують цю шляхетну
традицію добровільної
пожертви.
Тож 17 вересня 30
курсантів другого, третього і четвертого курсів виявили бажання
долучитися до важливої
справи.
Процедура
пройшла успішно і
швидко, а банк крові
Київського
міського
центру крові поповнився новим життєво необхідним запасом. Донори вкотре довели, що
честь військовослужбовця – не порожній звук, а поклик душі.
Ми намагаємося частіше брати участь у таких акціях, і закликаємо
всіх не бути байдужими. Життя людини – безцінне, а наша мета захищати його і сумлінно виконувати свої обов’язки.

Олена Уніловська

вересень 2015 р.
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Правове виховання дітей
з усмішкою – «Увага! Діти на дорозі»

Під таким девізом та з позитивним і світлим настроєм 15 вересня актив курсантського самоврядування ННІПФПСКМ НАВС та курсанти 3-го курсу
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Віталій
Дончевський, Андрій Синоверський, курсант 2-го курсу Ксенія Гапон, курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Ольга
Клімух провели
на базі бібліотеки ім. Чапаєва
п р о с в і т н и ц ь ке
заняття з учнями
2-х класів столичної загальноосвітньої школи
№ 177.
Щирі усмішки та увага панували в аудиторії,
де
відбувався
захід. «Від безпеки дорожнього
руху залежить
життя та здоров’я всіх його
учасників», - наголошували правоохоронці дітлахам.
Вміле поєднання гри та консультування щодо дотримання правил дорожнього руху дали свої результати. Хлопчики та дівчатка активно брали участь у
бесіді та виконували цікаві завдання. Курсанти ж, у свою чергу, відповідали на
численні запитання учнів. Відрадно, що дітки були у захваті від усього, що відбувалося цього дня.
Наостанок малеча залишила свої щирі побажання для курсантів академії,
які підкріпили різнокольоровими малюнками в знак дружби між ними. Вчителі
ж, спільно з бібліотекарем, виявили бажання щодо подальшої співпраці та проведення низки подібних просвітницький заходів.

ННІПФПСКМ
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Вшанування героїв-партизан

22 вересня ми із вдячністю та любов’ю вшановуємо колишніх партизан і підпільників, усіх тих, хто в роки
Другої світової війни захищав Україну від фашистських окупантів.
Партизанський рух був масовим проявом високого патріотизму сотень тисяч добровольців, самовіддана
боротьба яких за свободу вважається
одним з головних факторів перемоги над
ворогом. Жорстокий озброєний супротив
загарбникам чинили мільйони народних
месників, 46 партизанських з’єднань,
близько двох тисяч загонів та розвіднодиверсійних груп.
Партизани і підпільники боролися в
тилу ворога як герої, наближуючи Велику
Перемогу, що стала головною нагородою
за пережите і пройдене в роки війни, за
подвиги й мужність, за втрати й лихоліття.
До пам’ятної дати дожив лише один
ветеран-партизан, ветеран органів внутрішніх справ, академії – Марченко Борис
Кирилович. За подвиги у роки війни підпільник неодноразово відзначений нагородами, серед яких орден Вітчизняної війни 2-го ступеню, медалями
«За перемогу над Німеччиною у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.», орден України «За заслуги» 3-го ступеню» та інші. На жаль, за віком та станом здоров’я наш Борис Кирилович більшість часу проводить вдома.
Працівники та студенти юридично-психологічного факультету привітали ветерана та побажали міцного здоров’я. Також вони відвідали ветеранів Ліпіну Ніну Іванівну та Кисиль Надію Михайлівну.
Представники студентського активу поклали квіти до пам’ятника партизанам, що у столичному Парку партизанської слави. Викладачі навчального закладу для молоді провели лекції відповідної тематики, на яких вшанували пам’ять полеглих захисників і визволителів Києва та України. В бібліотеці факультету всі охочі змогли
переглянути підготовлену до пам’ятної дати експозицію.
Нагадуємо, що День партизанської слави був введений Указом Президента України у 2001 році за ініціативою ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизан і підпільників у часи Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та увічнення їх пам’яті.
Велика та щира вдячність за їх подвиги і Перемогу, за розуміння, терпіння і підтримку в розвитку незалежної України.

Курсанти відвідали
Києво-Печерську лавру

День дисципліни

Світлана Головатюк

Елеонора Маковецька

17 вересня у навчально-науковому інституті підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції відбулась зустріч курсантів 2-х і 3-х курсів з першим проректором Національної академії внутрішніх справ Станіславом Гусарєвим, яка була присвячена Дню дисципліни.
На заході була обговорена низка нагальних питань, що стосувалися стану виконання навчального
плану та забезпечення освітнього процесу, організації внутрішнього порядку, несення служби добовими нарядами, дотримання особовим складом інституту дисципліни
та законності, правил носіння форменого одягу, збереження службового посвідчення, дотримання
пожежної безпеки та санітарного
стану.
Під час зустрічі Станіслав
Дмитрович окремо зупинився на
питаннях, що стосувалися нової
структури правоохоронних органів, внутрішньої її будови, іміджу
працівника поліції та вдосконалення його в своїй професійній
діяльності. Проректор вибірково
переглянув кілька зошитів зі службової підготовки у курсантів з метою перевірки конспектування ними інформації, що їм доводиться, а
особливо наказів МВС України, Національної академії внутрішніх справ та рішень ректорату.
Наприкінці зібрання перший проректор побажав курсантам не лише плідно навчатися, а й займатися своїм самовдосконаленням та гідно представляти імідж вітчизняного правоохоронця перед українським суспільством. Після цього, він також взяв участь у проведенні інструктажу з особовим складом,
який заступав на службу у добовий наряд.

Знати історію виникнення та розвитку певної професії має вагоме значення для
майбутніх фахівців. Це сприяє розвитку гордості за обраний фах, підтримці, збагаченнню та продовженню професійних традицій. Одним із джерел, які дають змогу наочно
ознайомити майбутніх правоохоронців із особливостями обраного фаху, є музей МВС
України, який розташовується в Національній академії внутрішніх справ. 20 вересня
курсанти першого
курсу Прикарпатського
факультету
разом з його очільником Сергієм Брателем мали змогу відвідати
експозицію
музею і ознайомитись з історією створення міліції України, її роллю в державотворчих процесах,
боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку.
З
особливою
цікавістю курсанти
розглядали колекції холодної та вогнепальної зброї, вилученої у злочинців, підроблених грошей та документів, а також інструментів, за допомогою яких вони виготовлялися. Не залишила байдужими нікого також унікальна колекція форменого одягу міліції.
Під час екскурсії майбутні правоохоронці зацікавлено розглядали представлені експонати, уважно слухали розповідь екскурсовода та ставили різноманітні уточнюючі
запитання, на які отримали ґрунтовні відповіді.

Днями світ відзначав Міжнародний день миру. Це свято відмови від насильства і припинення
вогню в глобальному масштабі. Воно покликане змусити людей не тільки задуматися, але й зробити
що-небудь заради миру.
Відтак, 22 вересня ліцеїсти юридичного ліцею спільно з викладачем Тетяною Зелінською спробували донести основні ідеї
цього важливого свята
маленьким
вихованцям
ДНЗ «Родзинка». Для них
було проведено майстерклас із скрапбукінгу (мистецтво виготовлення листівок) та запропоновано
власними руками зробити
їх особливими – листівками
Миру.
Дошкільнята дуже захопились творчим процесом,
а ліцеїсти їм всіляко допомагали та підказували, стараючись не оминути увагою жодного. Задоволеними залишились як дітлахи, так і ліцеїсти.
Впевнені, що власноруч
зроблені листівки стануть
дошкільнятам гарною пам’яткою, як про майстер-клас, так і про міжнародне свято Дня миру.
Сподіваємось, що проблемою миру у світі переймуться і батьки та близькі дітвори.

Курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та психологічної служби відвідали Києво-Печерський історико-культурний заповідник.
Під час екскурсії
їх ознайомили з історією
виникнення
однієї з найвизначніших Святинь православного
світу
–
Свято-Успенською
Києво-Печерською
Лаврою. Хлопці та
дівчата мали змогу
помилуватися стародавніми храмами та
монастирськими
будівлями, золотими
куполами
церков,
побувати в Трапезній
церкві Св. Антонія і Феодосія, а також пройти лабіринтами таємничих печер, осяяних
славою та святістю подвижників лаврських.
В Успенському Соборі бажаючі поставили свічки за здоров’я рідних та близьких.
Особливо піднесений настрій відчули всі, коли у світлі сонячних променів лунали
дзвони Великої Лаврської дзвіниці.

Історія визначає майбутнє

Прикарпатський факультет

ННІПФПСКМ

Листівка Миру для дошкільнят

Вікторія Білоус

