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Солодкий смак перемоги

“НАША АКАДЕМІЯ”, № 6 (106)

В Національної академії внутрішніх справ активно пропагуються інтелектуальні ігри, які змушують учасників швидко
думати та приймати нестандартні рішення, адже питання, які
звучать до команд, не лише на енциклопедичні знання, а і на
логіку та фантазію. Щорічно відділом соціально-гуманітарної
роботи проводяться загальноакадемічні турніри з інтелектуальних ігор, організовуються тренування знавців, а кращі
команди представляють навчальний заклад на інтелектуальних
змаганнях різних рівнів.
15 жовтня в Національній академії Служби безпеки
України відбувся турнір з інтелектуальної гри «Брейн-ринг»,
присвячений Дню юриста. У ньому взяли участь 6 команд, зокрема Академії адвокатури України, військового факультету
Національного університету імені Т. Шевченка, Національної
академії внутрішніх справ, Навчально-наукового інституту
інформаційної безпеки Національній академії Служби безпеки
України, інституту підвищення кваліфікації Національній академії Служби безпеки України та збірної команди
Національної академії Служби безпеки України.
Команди-учасниці шляхом жеребкування були розподілені
на дві групи, де грали одна з одною по круговій системі. Дві
кращі команди з кожної групи отримали можливість зіграти в

Гра народних співаків

Народились ми в Україні:
на Поліссі, на Буковині,
на Поділлі і на Волині,
біля сивих Карпат і в Криму.
Краю рідний мій, любий краю,
якщо хтось мене запитає:
«Що таке, скажи, Україна?»
Я скажу відверто йому:
Україна – це я!
Україна – це ти!
Україна – це ми! Україна!
Дивний спів солов’я,
в білих квітах сади,
Чорне море, Донбас, полонина…
Ми єдина сім’я, сестри ми і брати!
Ми з тобою і є ця країна!

Слова цієї пісні Юрія Рибчинського сміливо можна
назвати своєрідним гімном цьогорічного пісенного
конкурсу «Караоке на плацу», який відбувається у
навча льних
підрозділах
НАВС.
Сонячного
та привітного
осіннього дня,
який
випав
восьмого жовтня, співробітники відділу
соціальногуманітарної
роботи завітали до Центру спеціальної та фізичної підготовки
НАВС, де навчаються першокурсники. Курсанти в цей
день мали можливість продемонструвати всім глядачам свої пісенні таланти у конкурсі «Караоке на
плацу». Справді, що як не пісня може об’єднати людей
з різних куточків нашої держави? Для однієї з найбільш співочих націй пісня стала вірним супутником у
житті. Незалежно від регіону українці знають та
залюбки співають одні й ті ж пісні.
І кому, як не співробітникам відділу соціальногуманітарної роботи НАВС – Тамілі Акопян та
Людмилі Нечипорук знати це. Вже багато років академія слухає їх чарівні голоси на різноманітних святко“Наша академія” — газета Національної
академії внутрішніх справ.
Видається українською мовою
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півфінальних боях.
Груповий етап команда «Єдина країна», саме під такою
назвою виступали знавці нашого навчального закладу, закінчила з другим результатом, перемігши представників з інституту підвищення кваліфікації Національній академії Служби
безпеки України та з мінімальним рахунком, поступившись

господарям турніру. У півфінальній зустрічі ерудити НАВС
впевнено здолали своїх суперників з Академії адвокатури
України.
Найцікавішим, звісно, видався фінал. За правилами проведення цієї інтелектуальної гри в фіналі команди розіграли 7
питань, на відміну від інших боїв. Основний рахунок закінчив-

вих та урочистих заходах. А свого часу вони ставали
фіналістами телевізійної версії проекту «Караоке на
Майдані», який ось вже 15 років не сходить із екранів
телевізорів та є чи не найбільш улюбленим пісенним
шоу країни серед глядачів.
То ж, не дивно, що формат саме цієї передачі
послугував для пошуку найкращих співаків серед
чисельної та багатоголосої когорти першокурсників. У
ведучих конкурсу не викликала здивування величезна
кількість бажаючих та уміючих співати юнаків та дівчат у погонах. До туру «Пісня на вибір» пройшло відразу п’ять «молодих талантів» з 15 визначених за
оплесками глядачів співаків.
Після сольних виступів, зважаючи на підтримку
публіки, до фіналу пройшли троє чарівних дівчат:
Валерія Політаєва (108 навчальна група), Вікторія
Перегончук (123 навчальна група) та Анна Ліпова (119
навчальна група). Хлопці, хоч і серед них було немало
талановитих, як справжні джентльмени, цього разу
вирішили поступитися перед красою та голосами прекрасної половини людства.
Переможець
визначався традиційно: вболівальники підтримували
улюбленців,
кидаючи до їх капелюхів гроші, які
потім, варто зазначити, передаються
на благодійність.
Отже, найкращим співаком конкурсу «Караоке на
плацу» серед першокурсників стала курсант факультету кримінальної міліції Валерія Полєтаєва.
Ми ще раз поздоровляємо Валерію та зазначаємо,
що зважаючи на ту кількість співочих талантів, продемонстровану курсантами – переможцями стали всі.
Адже можливостям культурного, творчого та естетичного розвитку особистості майбутнього правоохоронця
в академії приділяється надзвичайно багато уваги, а всі
бажаючі можуть реалізувати свій потенціал у
Народному ансамблі пісні й танцю Національної академії внутрішніх справ.

Дмитро Тригуб
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ся нічиєю. Для визначення переможця ведучий був змушений
задати додаткові питання. І вже, відповідаючи на них, представники НАВС вибороли перемогу у команди «Сократ» з
навчально-наукового інституту інформаційної безпеки
Національної академії СБУ.
Турнір був уже цікавий і достатньо важкий, оскільки змагалися серйозні суперники і відповідно рівень питань був
досить високий, проте регулярні тренування допомогли нашій
команді досягти успіху! Ось імена переможців: капітан команди – Сергій Хілінський, учасники команди: Азіз Умеров, Ілля
Рябцев, Вадим Панькевич, Ксенія Черкас, Олександр
Радченко. Всі вони представники третього курсу Навчальнонаукового інституту підготовки фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.
Вітаємо команду з впевненою перемогою та бажаємо ще не
раз радувати своїх прихильників високими досягненнями, підтверджуючи звання інтелектуальної еліти академії.
Заключним акордом заходу стала церемонія нагородження,
під час якої команди-учасниці отримали дипломи фіналістів, а
переможці турніру стали гордими власниками Кубку переможців інтелектуальної гри «Брейн-ринг».

Сергій Пастушенко

Чемпіонат НАВС з настільного тенісу
серед постійного складу

15 жовтня на спортивній базі навчально-наукового інституту підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції відбувся чемпіонат
академії з настільного тенісу серед постійного складу. У змаганнях прийняли

участь 20 учасників.
У напруженій боротьбі призові місця розподілилися так:
І місце – підполковник міліції Олег Степанов, доцент кафедри кримінального процесу;
ІІ місце – капітан міліції Олексій Гетьманенко, старший інспектор відділення професійної підготовки відділу кадрового забезпечення;
ІІІ місце – капітан міліції Андрій Мартишко, доцент кафедри вогневої та
спеціальної фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами та цінними подарунками.

Відділення професійної підготовки ВКЗ
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Присягнули на вірність
народові України

Це важлива і відповідальна подія у житті курсантів, адже
після закінчення навчання їм доведеться забезпечувати правопорядок у нашій державі.
Окрім ректорату та науково-педагогічного колективу ака-

демії, привітати майбутніх офіцерів прибули заступник міністра внутрішніх справ України – керівник апарату Сергій
Чеботар, міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов,
очільники галузевих служб МВС України, ветерани органів
внутрішніх справ, відомі вчені-юристи і, звичайно, батьки й
родичі першокурсників.
На початку заходу присутні вшанували хвилиною мовчання працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
службових обов’язків.

Після виконання Державного гімну України, за участю
почесних гостей, відбулося приведення майже тисячі курсантів до Присяги. Перед Прапором навчального закладу першокурсники дали Клятву курсанта Національної академії внутрішніх справ. Віднині ці юнаки і дівчата долучилися до славної когорти захисників правопорядку.
У своєму зверненні до молоді Сергій Чеботар зауважив на
доленосному значенні слів Присяги, яка зобов’язує служити
українському народу і Батьківщині.
Пам’ятайте, цей день для вас святий. Самовіддано вчіться,

працюйте, бо народ України чекає від вас змін і пропозицій
щодо реформування правоохоронних органів, - зазначив
заступник глави відомства. Він також подякував батькам за

В Івано-Франківську замайорів Прапор Прикарпатського
факультету Національної академії внутрішніх справ

Радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол взяла участь у заходах з нагоди
приведення до Присяги бійців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ» УМВС України в Івано-Франківській області та вручення
Прапора Прикарпатському факультету
Національної академії внутрішніх справ.
На території новоствореного факультету НАВС бійці батальйону поклялися
суворо дотримуватись Конституції, бути
гуманними, чесними, сумлінними та
дисциплінованими, відмінно нести
службу, робити все необхідне для забезпечення надійного правопорядку в країні.
В урочистостях взяли участь: радник міністра внутрішніх справ України Тетяна
Чорновол, ректор Національної академії внутрішніх справ генерал-майор міліції
Володимир Чернєй, керівництво УМВС в Івано-Франківській області полковник міліції
Микола Семенишин та підполковник міліції Руслан Воробйов, заступник голови ІваноФранківської ОДА Сергій Адамович.
З рук ветеранів органів внутрішніх справ полковників міліції у відставці Василя Луїша,
Петра Павлюка та Григорія Долішнього бійці батальйону отримали зброю, а їхні колеги,
які повернулися із зони АТО, були нагороджені відомчими відзнаками та спеціальними
званнями.
Боже благословення на служіння Вітчизні бійці отримали від представників духовенства івано-франківських єпархій. Листи-обереги для воїнів подарували учні загальноосвітньої школи № 21.
Під час урочистостей Тетяна Чорновол вручила ректору Національної академії
Володимиру Чернєю Прапор Прикарпатського факультету, а його очільнику полковнику
міліції Вікторії Вовк – грамоту. По тому начальник УМВС в Івано-Франківській області
Микола Семенишин запросив гостей оглянути виставку зразків зброї та транспорту.

Прикарпатський факультет

Видається з березня 2000 року

підтримку свідомого вибору своїх дітей та їх патріотичне
виховання.
До слова були запрошені командир батальйону патрульної
служби міліції особливого призначення «Миротворець»
Андрій Тетерук та батьки курсантів.
Юнаки і дівчата отримали благословення від духовенства

на успіх у навчанні та службі, після чого вони продемонстрували свій вишкіл в урочистому марші, браво карбуючи кроки
під звуки духового оркестру.
Свято продовжилося відкриттям стадіону, де після символічного удару по м’ячу від Дмитра Булатова, ректор академії
Володимир Чернєй вручив почесним гостям на згадку іменні
футболки.

Людмила Зеленко

Клятва ліцеїста

У Національній академії внутрішніх справ відбулися урочистості з нагоди посвяти понад вісімдесяти першокурсників юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва.
Ще перед початком заходу було помітно хвилювання цих вихованців, адже від сьогодні вони
будуть вже повноправними ліцеїстами
славетного навчального закладу. Тому з
особливою гордістю, приклавши руку до
серця, вони співали Гімн України. Після
вручення посвідчення ліцеїстів, над плацом пролунали слова клятви приналежності до великої міліцейської родини.
Першим привітав першокурсників
радник МВС України, голова Наглядової
ради Національної академії Василь
Дурдинець. Він від імені старшого покоління української міліції побажав сумлінно і наполегливо вчитися, оволодівати знаннями, дослухатися до порад педагогів і наставників. Також Василь Васильович подякував керівництву Благодійного
фонду «Златобанк» і особисто голові Спостережної ради цієї ж установи Олені Якименко за суттєву
допомогу у підготовці до нового навчального року та адресну підтримку кожного ліцеїста.
Традиційно до слова були запрошені батьки. Людмила Дячок, мама першокурсниці, подякувала
керівництву міністерства та академії за створені умови для навчання дітей, а також за їх турботу і підтримку.
Від імені вихованців ліцею виступила Марія Дячок, яка запропонувала вшанувати пам’ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання і покласти квіти до пам’ятника «Вірності, мужності, героїзму працівників органів внутрішніх справ».
У свою чергу, звертаючись до першокурсників, ректор академії Володимир Чернєй закликав
гідно нести звання ліцеїста. «Слова клятви, яку ви дали перед старшими товаришами та батьками, –
це велика відповідальність. Від того, як ви оволодієте новими знаннями залежатиме ваша подальша
професійна діяльність. Ми зробимо все, аби ви стали справжніми правоохоронцями, захисниками
закону та спокою громадян».
Закінчилися заходи святковим концертом і проходженням ліцеїстами урочистим маршем.
Людмила Зеленко
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Співпраця з Європейським
поліцейським коледжем (СЕРОL)

У Національній академії внутрішніх справ відбулася робоча зустріч з делегацією Європейського поліцейського коледжу
(СЕРОL).
Відкриваючи захід ректор академії Володимир Чернєй
коротко ознайомив гостей із історією, організаційною структурою, напрямами підготовки фахівців та діяльністю навчального закладу. «Нині в академії створені належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців. Це - молоді, перспективні керівники, потужний науково-педагогічний склад й матеріально-технічна база. Викладачі, слухачі, курсанти академії
часто виїздять за межі України для вивчення, обміну й використання набутого за кордоном досвіду у своїй роботі. У нас є
всі передумови для того, щоб національна академія стала
головним осередком, де будуть готувати майбутніх працівників міліції», - зазначив Володимир Васильович.
У свою чергу керівник бюро стратегічних справ СЕРОL
Стефан Фаілла коротко розповів про Європейський поліцейський коледж, його основні завдання та цінності. Зарубіжний

колега повідомив, що головними цінностями СЕРОL є якісна
підготовка офіцерів поліції, повага, толерантність й довіра до
правоохоронних органів. «Будучи інституцією Європейського
Союзу, ми слугуємо координаційним центром для двадцяти
восьми країн ЄС, які пройшли через низку історичних змін.
Ми вивчаємо їхній досвід та використовуємо у нашій діяль-

ності. Нас цікавить як в Україні працює система відомчої освіти і ми готові на співпрацю. Адже наша основна мета – це рівність і братерство», - наголосив Стефан Фаілла.
Коротко з історії Європейського поліцейського коледжу:

Курсантське обговорення Закону України «Про вищу освіту»

6 вересня 2014 року набрав чинності новий Закон України «Про вищу освіту», який визначає концептуальні засади модернізації вищої освіти, що відповідають цілям і завданням освітніх програм Європейського Союзу.
З нагоди святкування Дня юриста
члени наукового товариства курсантів та
юридичної клініки «Захист» ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції організували проведення
круглого столу «Імплементація Закону
України «Про вищу освіту». Ініціативу
курсантів активно підтримав відділ організації науково-дослідної роботи НАВС, наукова лабораторія з проблем досудового розслідування та кафедра досудового розслідування.
Робота круглого столу розпочалася із загальної характеристики законодавства України про
вищу освіту, про яку доповіла провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування, доктор юридичних наук Олена Таран. Вона звернула увагу на
те, що в законі багато прогресивних норм, що реально підвищують якість вищої освіти в країні.
Старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи НАВС
Світлана Лов’як у своєму виступі наголосила на особливості організації науково-дослідної
роботи в академії у світлі нового законодавства.
Далі курсанти обговорили інноваційні положення Закону України «Про вищу освіту»:
визнання юридичної клініки самостійним структурним підрозділом вищого навчального
закладу, нові освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені, студентське (курсантське) самоврядування тощо.
Особливо майбутніх правоохоронців зацікавило питання про порядок працевлаштування
випускників Національної академії внутрішніх справ відповідно до чинного законодавства.
Дану позицію розкрила старший викладач кафедри досудового розслідування, кандидат юридичних наук Юлія Терещенко.
Під час продуктивної дискусії учасники заходу активно обговорили напрями та проблеми
реалізації положень нового Закону України «Про вищу освіту» в Національній академії внутрішніх справ.

Правовий лекторій

Відділ забезпечення навчального процесу

Національна академія внутрішніх справ як суб’єкт забезпечення правового порядку в державі на рівні із іншими підрозділами Міністерства внутрішніх справ України проводить профілактичну роботу серед населення в столиці України. Так,
курсанти-консультанти юридичної клініки «Захист» нагадали
київським школярам про причини та умови злочинності
серед неповнолітніх, «групу ризику» та контингент неповнолітніх правопорушників, недопустимість вчинення незаконних дій, які є наслідком притягнення їх до юридичної
відповідальності під час проведення правового лекторію на
тему «Особливості притягнення до відповідальності неповнолітніх».
Приємно відмітити, що до цієї роботи активно залучаються і нові члени юридичної клініки, які прибули до академії на навчання з інших вищих навчальних закладів системи МВС України.
15 жовтня курсанти 3-го курсу навчально-наукового
інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Ксенія Самопал та Віталій Побоженко вперше провели тематичну профілактичну бесіду «Особливості

жовтень 2014 р.
Він створений у жовтні 1999 року на зустрічі в Тампере.
Постановою Ради Європи ухвалено заснування освітньої
установи, метою якої є здійснення кваліфікаційної підготовки
офіцерів поліції старшого начальницького складу в секторі
безпеки країн Європейського Союзу. Після підписання відповідного Рішення РЄ поліцейський коледж розпочав діяльність у
січні 2001 року. Спочатку Секретаріат був тимчасово розташований у Копенгагені (Данія). Пізніше, після декількох змін у
Рішенні РЄ, установа була перенесена до м. Бремсхіл
(Великобританія), а з 2014 року – у м. Будапешт (Угорщина).
Зазначу, що програма перебування делегації була досить
насиченою та різноманітною. Гості відвідали Музей МВС
України НАВС, навчально-наукові інститути академії, центр
спеціальної та фізичної підготовки, що у с.Віта-Поштова на
Київщині, та юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва.
Сподіваємося, що надійним підґрунтям подальшої спільної роботи стане підписання договору про співробітництво
між Національною академією та Європейським поліцейським
коледжем.

Оксана Чміленко

Обмін досвідом триває

Нещодавно в міжнародному центрі поліцейського співробітництва Національної академії
внутрішніх справ відбувся тренінг «Психологічна допомога особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ та Національної гвардії України» за участю фахівців із Французької
Республіки.
У заході взяли участь представники
Національної академії внутрішніх справ,
Департаменту кадрового забезпечення МВС
та Національної гвардії України, адміністрації Державної прикордонної служби.
З французької сторони були присутні експерт-психолог пожежної та рятувальної
служби Департаменту Східні Піренеї Боада Селін і експерт-психолог тієї ж служби
Департаменту Нижній Рейн Дессе Каролін.
Зустріч відбулася з метою навчання українських практичних психологів та науково-педагогічних працівників особливостям надання психологічної допомоги співробітникам правоохоронних
органів.
Основний акцент тренінгу направлений на досить актуальну тему, а саме: обговорювалися
актуальні проблеми надання психологічної допомоги працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовцям Національної гвардії України, які виконують оперативнослужбові і службово-бойові завдання у зоні антитерористичної операції; розглянуті першочергові кроки виведення особи з пост стресових розладів.
У своєму вступному слові перший проректор академії Станіслав Гусарєв відзначив, що нині
наш навчальний заклад є відкритим для гостей і перейняття зарубіжного досвіду, особливо що
стосується практичної психології. Проректор також наголосив на актуальності заходу у світлі
сьогоднішніх подій, які відбуваються на Сході нашої країни. Психологічним службам доводиться постійно спілкуватися з тими, хто повертається із зони воєнного конфлікту, адже цим працівникам необхідний певний час на реабілітацію. «Одне з найскладніших питань – це повернути
тим, хто брав участь у бойових діях, віру у свою справу, підняти їх моральний дух і готовність до
виконання складних і ризикованих завдань. А це можливо лише при високому фаховому рівні
психологів», - зазначив Станіслав Дмитрович.
Під час дискусії сторони обмінялися загальними проблемними питаннями, які виникають під
час роботи, та знайшли шляхи їх вирішення. Загалом тренінг пройшов ефективно та плідно.

притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх»
з учнями восьмого та дев’ятого класів у спеціалізованій школі
№ 106 Шевченківського району.
Аналогічний лекторій провели курсанти-консультанти
юридичної клініки Василь Сливка та Василь Русин у столичному ліцеї політики, економіки, права та іноземних мов

Шевченківського району та в гімназії № 109 імені
Т.Г.Шевченка Печерського району.
16 жовтня голова клініки Іван Дулкай та її члени Ірина

Оксана Чміленко

Скакун, Олена Кузьмич і Олександр Гримбовський взяли
участь у правовому лекторії «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх», який відбувся в Центрі дитячої та юнацької
творчості Солом’янського району.
Школярам розповіли про обставини, що сприяють асоціальному формуванню особи в сім’ї, привели конкретні життєві ситуації, що потребують від особи певної лінії поведінки, прийняття правильного рішення, а також як важливо захистити себе від впливу криміналітету, й уникнути використання особи у злочинних цілях.
Слухачі з цікавістю задавали питання й брали активну участь в обговоренні відеоматеріалу. З впевненістю
можна констатувати, що вплив курсантських лекторіїв
на учнів був серйозним настільки, що наприкінці заняття до членів юридичної клініки підійшла учениця з розповіддю про відчуття величезного сорому через поцуплену в магазині жувальну гумку й проханням відповісти
на питання: що ж їй за це буде.
Тож вважаємо, що ми досягли поставленої перед
собою мети!

Юридична клініка «Захист» ННІПФПСКМ НАВС

жовтень 2014 р.
Участь у міжнародних навчаннях

Заступник начальника з навчальної та спеціальної підготовки Спеціального миротворчого центру НАВС полковник
міліції Всеволод Кукуруз у складі делегації МВС України взяв
участь у міжнародних навчаннях Європейських сил поліції, які
відбулися на базі Центру вдосконалення кваліфікації поліцейських підрозділів з підтримання стабільності (CoESPU) у м.
Віченца, Італійська Республіка.
Участь у навчаннях в рамках проекту Європейської комісії
з тренування та підготовки Європейських сил поліції (EUPST
2014) взяли 256 представників поліції та жандармерії з 35 держав світу, у тому числі з 16 країн Європейського Союзу та 14
країн, які не є членами ЄС.
Метою проведення міжнародних навчань було тренування представників поліції та жандармерії у розгортанні
повномасштабної миротворчої місії, відпрацювання оперативної взаємодії щодо поліцейського втручання та відновлення
громадського порядку.
Головне завдання – надання можливості учасникам
навчань практично ознайомитись та відпрацювати тактику дій

День відкритих дверей
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і порядок виконання завдань миротворчими підрозділами під
час кризових ситуацій та масових заворушень у рамках проведення операцій ООН, ОБСЄ, ЄС з підтримання миру та безпеки.
Навчання проводилось під загальним керівництвом, управлінням та забезпеченням представників Центру вдосконалення

кваліфікації поліцейських підрозділів з підтримання стабільності. Представники Департаменту миротворчих операцій
ООН, ОБСЄ, Африканського Союзу брали участь у навчаннях
як спостерігачі.

Навчально-науковий інститут права та психології 11 жовтня гостинно відкрив свої двері для усіх охочих ознайомитися з його традиціями та звичаями.
Організовано зустріч із
випускниками ліцеїв, шкіл,
коледжів, для того, щоб максимально точно зорієнтувати
їх в подальшому здобутті
освіти. Саме після цієї події
більшість абітурієнтів приймають рішення: чи обрати
цей навчальний заклад для навчання?
Абітурієнти отримали нагоду поспілкуватися з науково-педагогічними працівниками та керівництвом інституту, особисто розпитати про всі аспекти, умови та вимоги до навчання.
Гості оглянули територію інституту, бібліотеку, аудиторний
фонд, спортивні зали, гуртожиток. Майбутні студенти пересвідчились, що в інституті діє потужна науково-дослідна база, а навчати їх
будуть висококваліфіковані педагоги, які будуть допомагати їм опанувати найпрестижніші спеціальності юриста та психолога, створюючи сприятливі умови для здобуття якісної освіти європейського
рівня.
Своїми враженнями про навчання поділилися і першокурсники
інституту. Зокрема, Марина Мельник, мріяла про розмаїте студентське життя і лише ставши студентом, відчула його принаду.
Студенти у нас не сумують. Якщо ви відчуваєте в собі бажання
рухатися у напрямі наукової діяльності – вступайте до наукових гуртків. Спортсменам – відкриті двері спортивних секцій. А якщо ви
творча людина, то саме у колективі художньої самодіяльності вам
місце. Саме тут панує креатив!

Згідно з програмою навчань було сформовано умовну багатонаціональну поліцейську місію загальною чисельністю 256
осіб (зокрема оперативний штаб, спеціальні та інші підрозділи) на території умовної країни «Limanistan».
За штатним розкладом полковник міліції Кукуруз В.Я.
обіймав посаду офіцера штабу FPU (підрозділу із забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку під
час масових заходів) та відповідав за планування операцій підрозділу, організацію взаємодії з черговою частиною та структурними підрозділами штабу місії, проведення тактичних тренувань, оформлення документації та звітності.
Отримані за результатами участі у міжнародних навчаннях
теоретичні знання, практичні навички та вміння, досвід спілкування з іноземними колегами будуть використані у подальшій діяльності з відбору кандидатів до міжнародних операцій
з підтримання миру та безпеки, вдосконалення їх підготовки,
впровадження спеціалізованих навчальних курсів та розроблення нових модулів навчання, що відповідають міжнародним
стандартам підготовки поліцейських.

Створюємо атмосферу розуміння і підтримуємо порядок

ВЗГ НАВС

Протягом року курсанти Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ відвідують дитячі будинки столиці та Київської області, аби подарувати крихту радості їх вихованцям, яким як і кожній людині, необхідно відчувати підтримку,
щирість, віру. Надзвичайно приємно приносити хоч незначну радість у життя діточок, бачити їх щирі усмішки і блиск в очах. Спілкування із маленькими вихованцями приносить шалені емоції, тому завжди знаходиться багато охочих для відвідування таких закладів.
Тема останнього візиту до київської школи-інтернату, № 14: «Підтримка чистоти
і порядку навколишнього середовища». Ідея – розвиток у малят якостей добросовісного поводження із природою довкола.
Дітвора із задоволенням підхопила нашу пропозицію щодо прибирання прилеглої території. Вони разом з курсантами
вправно загрібали, підмітали та збирали листя. Аби малечі було цікаво брати участь у такій роботі, ми влаштовували конкурси. Час пролетів непомітно, а територія дитячого будинку набула показного вигляду.
По закінченню прибирання вихователі були приємно здивовані, а вихованці отримали масу приємних вражень від такої,
здавалося б, нелегкої роботи. Свіже повітря і сонячна погода беззаперечно пішли їм на користь, а вдячності вихователів не
було меж.
У такі місця “неприхованої щирості” хочеться повертатися знову і знову, тому за будь-яких умов ми шукаємо можливості заглянути туди, де завжди раді гостям, де, не дивлячись ні на що, панує щира і дружня атмосфера.

Офіцерський вчинок

Олена Уніловська

Національна академія внутрішніх справ вже майже сторіччя робить все можливе, аби виховати справжніх правоохоронців, які завжди прийдуть на допомогу тим, хто її потребує. Цього разу
справжній офіцерський вчинок зробив наш курсант III курсу Олександр Загородній, врятувавши
80-річну бабусю з обіймів вогню.
Перебуваючи в короткостроковій відпустці в рідному селі Карапиші Миронівського району
Київської області, Олександр повертався додому і помітив дим та полум’я на веранді в одному з
житлових будинків.
На перший погляд будівля здавалася нежилою, проте юнак вирішив перевірити чи немає нікого в приміщенні. Зайшовши в двір, він постукав у вікно та у відповідь почув крик про допомогу. Не вагаючись, зламав двері
Світлана Головатюк до палаючої веранди і доклавши значних зусиль виламав ще одні двері, які вели безпосередньо до будинку. У кімнаті він
побачив майже непритомну від густого диму та вогню похилу громадянку. Не злякавшись полум’я, та розуміючи безпорадність старенької, Олександр обережно виніс її із палаючого будинку на вулицю та зателефонував до пожежно23 жовтня 2014 року на 83-році життя пішов із життя ветеран оргарятувальної служби, повідомивши про те, що сталося. Впевнившись, що бабуся у безпеці, він кинувся гасити пожежу
нів внутрішніх справ та Національної академії внутрішніх справ генеразом з місцевими жителями, які вже побачили вогонь на будівлі.
рал-майор внутрішньої служби Леонід
Так, проявлена хоробрість, рішучість і небайдужість до чужого горя, стали запорукою врятованого життя.
Михайлович Шкуро. Трудова діяльність
Леоніда Михайловича гартувалася в роки
війни, відбудова народного господарства
Донбасу, важка праця шахтаря сформували
його високопорядною, відданою справі особистістю.
Після закінчення Вищої партійної школи
при ЦК КП України та Київського інституту
народного господарства доля привела Леоніда Михайловича на службу
в органи внутрішніх справ. Обіймаючи посаду начальника управління
кадрів МВС УРСР, очолюючи Київські вищі курси МВС СРСР, а згодом
факультет підвищення кваліфікації Київської вищої школи МВС СРСР
та факультет № 4 Київського інституту внутрішніх справ України
Леонід Шкуро завоював повагу та визнання багатьох людей, до яких
приєднуємося і ми.
В академії завжди будуть пам’ятати Леоніда Михайловича Шкуро
як вчителя, який сповна передав весь свій професійний досвід майбутньому поколінню правоохоронців. Його самовіддана праця завжди буде
слугувати прикладом нинішнім і прийдешнім поколінням міліціонерів.

Слово на спомин

Леонід Кальченко

Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова
поваги та шани.
На 90-му році життя внаслідок тяжкої, тривалої хвороби відійшов у вічність Крикунов
Антон Омелянович – добре знаний і шанований син України, мудрий наставник, вимогливий керівник, щирий друг, патріот і просто шляхетна, високоінтелектуальна людина.
Ветеран органів внутрішніх справ, Великої Вітчизняної війни, Національної академії
внутрішніх справ – чоловік, який своїми діями та вчинками, своїм розумом виховав не
одне покоління правоохоронців. Вміло вчив їх мудрості та відповідальності за професію,
яку вони обрали. Антон Омелянович усе своє життя вирізнявся стійкістю характеру, принциповістю, силою духу та наполегливістю. Він був людиною мудрою та розважливою,
ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. Майже 20 років пропрацювавши в
Національній академії внутрішніх справ досяг неймовірних успіхів і при цьому не забував розповідати про досягнення та успіхи інших.
У ці скорботні дні ми поділяємо сум і тугу рідних та близьких покійного.
Світла пам’ять про Антона Омеляновича Крикунова завжди житиме в серцях його вдячних сучасників та нащадків, усіх, хто мав честь його знати, жити та працювати пліч-о-пліч з ним.

