жовтень 4_list11.qxd 11.10.2016 11:50 Страница 1

4 стор.

Юридичному ліцею імені Ярослава Кондратьєва
Національної академії внутрішніх справ виповнилось 16
років. Цей унікальний навчальний заклад за роки свого існування дав путівку в життя 1 153 дітям із сімей правоохоронців,
у тому числі тих, які віддали своє життя у боротьбі зі злочинністю. Продовжити батьківську справу для вихованців цього
навчального закладу – справа честі. Кожен з них, вступаючи на
навчання до ліцею, робить перший свідомий крок до здобуття
омріяної професії.
Ідея створення такого закладу для забезпечення соціального захисту дітей, батьки яких працівники органів внутрішніх
справ поклали життя чи здоров’я, виконуючи свій професійний обов’язок, належить видатному правоохоронцю, вченому,
політику, ректору академії (1994-2005 рр.) генерал-полковнику
міліції Ярославу Юрійовичу Кондратьєву. Реалізація цієї ідеї
для нього стала мрією і справою життя одночасно.
Офіційне відкриття юридичного ліцею відбулось 16 вересня 2000 року за участі перших осіб держави. Відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007
року № 417-р йому присвоєно ім’я Ярослава Кондратьєва, чим
дуже пишаються вихованці та працівники.
До ліцею на заходи з нагоди відзначення річниці прибули
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Юридичному ліцею – 16!

почесні гості, зокрема: перший проректор академії, полковник
поліції Станіслав Гусарєв, начальник Департаменту поліції
охорони, генерал поліції третього рангу Сергій Буднік, а

також, особи, які внесли безпосередній вклад в історію та становлення нашого навчального закладу – перший начальник
юридичного ліцею (1998-2003 рр.) полковник міліції Петро

Співробітники НАВС розповіли дітлахам
про професію правоохоронця

1 жовтня в столичному Парку імені Тараса Шевченка пройшов освітній захід «Місто професій». Аби розповісти про захисників правопорядку дітлахам, до події долучилися співробітники Національної академії внутрішніх справ.
«Місто професій» – масштабна інтерактивна подія, де юні відвідувачі мали змогу спробувати себе в ролі
працівників різного фаху, щоб вирішити, яка саме робота
їм більше до душі та обрати свій майбутній шлях.
Приємним доповненням заходу стало те, що малі працівники за гарно виконану роботу отримували «заробітну
плату», яку могли витратити в магазині солодощів та подарунків.
Стенд НАВС викликав жваве зацікавлення у юних гостей, адже саме тут можна було ознайомитися з основами
діяльності експертів-криміналістів різних напрямів, подивитися зразки захисних матеріалів бронежилетів, газових
балончиків, засобів виявлення наркотичних речовин та
вибухонебезпечних предметів, а також навчитися прийомам рукопашного бою.
Поки малеча дізнавалася про основи поліцейської
служби, їх батьки ознайомлювалися з 95-річною історією
нашої альма матер, її досягненнями у службі та здобутками на науковій ниві. Крім того, дорослі отримали газету, що видається колективом вишу, та профорієнтаційні листівки з умовами вступу і навчання.
Сподіваємося, таке знайомство з професією залишиться приємною згадкою та вагомою думкою при обранні майбутнього фаху молодим поколінням.

Золото Чемпіонату України
з кікбоксингу в ННІ № 1

Леонід Кальченко

Курсант 2-го курсу ННІ №1, кандидат в майстри спорту Олександра
Печенюк, провівши два динамічних
поєдинки, виборола золото Фіналу
Кубку України з таїландського боксу
Муай тай у ваговій категорії 67 кілограм, який відбувався з 22 по 25 вересня
в
спортивному
комплексі
Головного управління Національної
поліції Полтавської області.
У змаганнях приймали участь 10
команд із 10-ти областей України та
69
спортсменів.
Нещодавно
Олександра
виборола
срібло
Чемпіонату України з кікбоксингу
WAKO серед дорослих у розділі «К1», який відбувався з 8 по 11 вересня
в м. Черкаси.
Муай тай – це вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду і практикується у багатьох країнах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами). Його також називають
«бокс восьмируких», тому що в ньому широко та різноманітно використовуються руки, гомілки,
лікті та коліна (тобто вісім ударних поверхонь). Таким чином, боєць має для завдавання удару вісім
контактних точок, на відміну від двох у класичному боксі (кулаки) або чотирьох у кікбоксингу (кулаки, ступні).
Особовий склад ННІ № 1 вітає золотого призера Чемпіонату України з кікбоксингу Олександру
Печенюк та її тренера – заслуженого майстра спорту з кікбоксингу Ярослава Дякіна та бажає їм
успіхів у спортивних досягненнях!
“Наша академія” — газета Національної
академії внутрішніх справ.
Видається українською мовою
Свідоцтво про державну реєстрацію
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Мацюцький та начальник ліцею (2005-2006 рр.) полковник
міліції Григорій Аксьонов. Завітала на свято також і дружина
Ярослава Кондратьєва – Людмила Василівна, яка бере участь у
всіх ліцейних заходах, завжди чуйно та уважно ставиться до
ліцеїстів, оберігає та по-материнськи піклується про них.
Заходи почались з урочистого відкриття оновленого стенду
про Ярослава Кондратьєва. Він створений з метою поглиблення знань ліцеїстів та громадян про життєвий шлях Ярослава
Юрійовича та історію юридичного ліцею.
Далі на гостей чекав святковий вечір «Ліцей – наш дім»,
який підготували самі вихованці.
З теплими словами, побажаннями та настановами до юнаків та дівчат під час концерту звертались шановні гості. Зі
сцени у знак подяки всім, хто брав участь у створенні ліцею та
постійно підтримує його, лунали чарівні пісні та виконувались
запальні танці.Особливо вразив усіх виступ вокального ансамблю ліцею «Колорит», у зворушливому виконанні якого прозвучала пісня «Чорнобривці».
Свято пройшло у гостинному і теплому колі. Всіх присутніх об’єднав невидимий, але відчутний зв’язок, адже ліцей
справді займає особливе місце у житті кожного, хто був у
ньому.

Вікторія Білоус

Благодійна справа

Нещодавно до НАВС надійшов лист від Київського міського центру крові з
проханням проінформувати особовий склад та здобувачів вищої освіти академії
про крайню необхідність поповнити запаси крові для допомоги постраждалим
військовослужбовцям, хворим, які лікуються в гематологічних, опікових, травматологічних, реанімаційних та інших
відділеннях лікувально-профілактичних закладів столиці.
На прохання про допомогу відреагували й ад’юнкти докторантури та
аспірантури, які добровільно і безкорисливо зголосилися надати допомогу і
таким чином врятувати чужі життя.
Ми завдячуємо цим людям, життя
яких присвячене служінню народу і
державі, що підтверджується не тільки
«словами», а й реальними справами.
Головним пріоритетним принципом
академії протягом всіх 95 років існування є служити, захищати і щоденно
робити внесок у зміцнення правопорядку та безпеки наших співвітчизників. Саме завдяки подібним вчинкам ми не
тільки захищаємо життя та здоров’я громадян, але й робимо все, щоб люди відчували нашу турботу та доброзичлевість.

Докторантура та аспірантура

“ЗНО-2016. Освіта в Україні.
Освіта за кордоном”

Саме з такою назвою в Київській міській державній адміністрації 28 вересня розпочалася ІІІ Міжнародна спеціалізована виставка, участь в якій взяла і Національна академія
внутрішніх справ.
Метою події є формування інтересу суспільства до освіти в Україні, допомога підростаючому поколінню у виборі майбутньої
професії, обмін фаховим досвідом між учасниками, визначення кращого за своїм напрямом вишу тощо.
Приємно, що відвідувачі жваво цікавились вступом до нашого навчального закладу,
адже ми пропонуємо абітурієнтам якісну підготовку за спеціальностями «Право» та
«Психологія». Крім того, юнацтво мало
змогу поспілкуватися та з’ясувати особливості навчання безпосередньо у співробітників НАВС.
Підтвердженням отримання освіти високого рівня в академії стала перемога під час
проведення конкурсної рейтингової номінації серед учасників виставки. Нагороду
«Кращий навчальний заклад з підготовки фахівців для правоохоронних органів» вручили
першому проректору Станіславу Гусарєву, який подякував комісії та гостям події за таку
високу оцінку.
Приємною несподіванкою стало відзначення оргкомітетом заходу оркестру НАВС у
номінації «Гордість України у збереженні традицій урочистих ритуалів» із врученням відповідного гран-прі диригенту Андрію Роллє.
Зазначимо, що подібні заходи дають можливість охочим отримати інформацію під час
безпосереднього спілкування з представниками вишів.
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Урочистості в НАВС за участю Президента України

Нещодавно в Національній академії внутрішніх справ відбулися святкові заходи з нагоди 95-річчя з дня її заснування.
В урочистостях взяли участь Президент України Петро

Порошенко, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков,
очільник Національної поліції України Хатія Деканоідзе,
очільники галузевих служб МВС України, ветерани та інші
почесні гості.
Глава держави привітав усіх присутніх з цим знаменним
днем та побажав і надалі залишатися унікальним навчальним
закладом, який готує поліцейських нової генерації. Зокрема,
Петро Порошенко зазначив: «Тут гартувалися і гартуються
справжні професіонали оперативної роботи і слідства, експерти-криміналісти, практичні психологи. Я впевнений, що молоді офіцери, збагачені героїчною спадщиною і досвідом багатьох поколінь, сумлінно і самовіддано працюватимуть у нових
правоохоронних органах».
Під час промови Президент запропонував вшанувати
пам’ять тих, хто поліг за нашу країну, хвилиною мовчання.
Потому він вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня вдові
загиблого капітана поліції Олександра Ільницького, який був

удостоєний посмертно за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння нашому
народові.
Почесних звань та відзнак були удостоєні нинішні кращі
працівники навчального закладу. Заслужену нагороду – звання
генерала поліції третього рангу, у порядку переатестації, отримав ректор Національної академії Володимир Чернєй.
Нікого не залишила байдужим пісня «А нам іще рости,
рости, рости» у виконанні наймолодших вихованців навчального закладу – ліцеїстів юридичного ліцею імені Ярослава
Кондратьєва. Логічним завершенням якої став подарунок
Президенту – давній оберіг.
Кульмінацією офіційної частини був виступ ансамблю
барабанщиць НАВС. Творчий колектив брав участь у багатьох державних заходах. У його складі курсанти академії –

майбутні слідчі, криміналісти,
працівники кримінальної
поліції та превентивної служби. З нагоди святкування 95-ї
річниці навчального закладу, дівчата вперше крокували у костюмах, стилізованих під національне вбрання з елементами

петриківського розпису.
Після проходження урочистим маршем парадного розрахунку Президент України поспілкувався з особовим складом

підрозділів КОРД, «Миротворець», випускниками академії –
учасниками антитерористичної операції, співробітниками
Спеціального миротворчого центру, які брали участь у міжнародних поліцейських місіях у різних країнах світу, та переглянув тематичні виставки (навчальні та наукові видання, патенти, авторські свідоцтва), ознайомився із сучасною криміналістичною технікою й іншими спеціальними засобами, що використовуються у навчальному процесі.
Численні привітання на адресу навчального закладу
надійшли від Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Конституційного Суду України, відомчих установ та
організацій, міжнародних партнерів тощо. Ними ж були відзначені науково-педагогічні працівники за значний внесок у
примноження вітчизняних здобутків.
Потому на всіх чекав концерт за участю творчих колективів академії та відомих українських співаків.

Пар адн и й бат а л ьй он - го рдіст ь ака дем ії

24 серпня наша країна та весь український народ відзначав
25 річницю з Дня Незалежності України.
З нагоди цієї визначної дати на головній вулиці столиці відбувся парад військ, в
якому, як і завжди, взяв
участь парадний розрахунок Національної академії
внутрішніх справ. Проте,
цього року є одна відмінність: вперше наш батальйон
представляв
Національну
поліцію
України.
Символічним є той
факт, що вже третій рік
поспіль нашу колону вів
ректор Національної академії, доктор юридичних
наук, професор, генерал
поліції третього рангу
Володимир Чернєй.
Варто зазначити, що
курсанти та весь особовий
склад ретельно готувались
до цієї визначної події,
адже це і щоденні виснажливі тренування і недоспані ночі.
Втім, головне для кожного з них – це престиж навчального
закладу і честь мундиру.

За різні роки сотні наших курсантів та офіцерів брали
участь у параді. Нині вони гідно захищають права і свободи
громадян, а також боронять нашу землю від ворога, не шко-

дуючи своїх сил, а іноді й життя. І той досвід, виучку, що вони
отримали при підготовці до параду, вправно передають молодому поколінню правоохоронців.

Відділення комунікації

Відрадно, що неодноразово парадний розрахунок вишу був
визнаний Президентом нашої держави, міністрами оборони і
внутрішніх справ України найкращим під час державних свят.
Цього разу також не
обійшлося без нагород.
Одразу після завершення
параду
в
урочистій
атмосфері, кожен учасник отримав відзнаку, або
грамоту як за участь у
заході, так і за успіхи у
навчанні.
Приємною несподіванкою стали виступи
Ансамблю барабанщиць
та творчого колективу
НАВС.
Маємо надію, що для
всіх учасників цей день
запам’ятається назавжди.
Їм буде про що розказати
своїм дітям, адже для
кожного, хто одягнув
поліцейську
форму
незмінним залишається
одне – вірність Присязі та Закону майбутніх вартових правопорядку, безумовне дотримання принципу «Служити і захищати!».

Оксана Чміленко
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«Система підготовки правоохоронних
кадрів потребує вдосконалення», –
Олексій Тахтай

На цьому заступник міністра внутрішніх справ України – керівник апарату Олексій Тахтай наголосив
5 жовтня під час робочої наради з керівниками вищих навчальних закладів МВС.
Як повідомив Олексій Тахтай, відомчі вищі навчальні заклади відіграють значну роль в процесі реформування правоохоронної системи. Йдеться як про участь у нормотворчій роботі, так і про підготовку працівників патрульної поліції та перекваліфікацію поліцейських.
«Саме на базі наших вищих навчальних закладів здійснювалася підготовка близько 8 тисяч нових
патрульних поліцейських, – відзначив Олексій Тахтай. – А у 2016 році в них мають пройти перекваліфікацію понад 12 тисяч
поліцейських: дільничних, патрульних, слідчих, фахівців з протидії торгівлі людьми і
кіберзлочинності.
Але за результатами атестації ця
цифра може перевищити 16 тисяч.
Це
колосальна
робота».
Окремо заступник міністра акцентував увагу на необхідності внесення
змін до Закону
України «Про Національну поліцію» в частині регулювання питань щодо діяльності вищих навчальних
закладів. Над ними працюватиме ініціативна група, до складу якої увійдуть представники всіх вишів
МВС.
Концептуальні напрями реформування професійної освіти в системі МВС України під час наради озвучив радник міністра внутрішніх справ Василь Дурдинець. Він повідомив, що триває робота над принципово новою моделлю відомчої системи професійної освіти, до якої залучені Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
МВС і керівники відомчих вишів.
«Українське суспільство вимагає від
працівника поліції високого культурного і
професійного рівня, – сказав Василь
Дурдинець. – Тому існує потреба переосмислення і удосконалення системи підбору і підготовки кадрів для поліції».
Радник міністра озвучив актуальне
питання підготовки й підвищення кваліфікації керівного складу Національної
поліції, починаючи від центрального апарату, до районного рівня. Він наголосив
на необхідності створення на базі
Національної академії внутрішніх справ
Інституту управління для підготовки висококваліфікованих керівних кадрів для Нацполіції.
Ректори вишів системи МВС України озвучили злободенні питання діяльності навчальних закладів.
Найскладніша ситуація наразі у Луганському державному університеті внутрішніх справ і Донецькому
юридичному інституті, які були змушені передислокуватися, втратили матеріально-технічну базу і частковою – викладацьку. Олексій Тахтай наголосив, що міністерство й надалі усіляко підтримуватиме донецький та луганський виші.
Також під час наради Олексій Тахтай вручив почесні грамоти за зразкове виконання службових
обов’язків, особисту ініціативу, самовідданість та професіоналізм ректору Національної академії внутрішніх справ Володимиру Чернєю та ректору Львівського державного університету внутрішніх справ Валерію
Середі.

День знань

Департамент комунікації МВС України

Щоб привітати першокурсників з нагоди нового навчального року у відділі спеціальної та фізичної підготовки
Національної академії внутрішніх справ зібрались керівництво, науково-педагогічний склад, близькі й рідні курсантів.
Цього року до нашого вишу вступили майже 700 юнаків та
дівчат, і для кожного з них цей день особливо хвилюючий,
адже це - перший крок у доросле життя, нові знайомства,

друзі, довгоочікувана зустріч з рідними, і таке відповідальне
перше проходження урочистим маршем.
На початку заходу очільник академії генерал поліції третього рангу Володимир Чернєй зачитав вітальну телеграму від
міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, а у своєму
виступі зазначив: «НАВС має надзвичайно потужний потенці-
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Засідання конференції
трудового колективу

27 вересня в Національній академії внутрішніх справ відбулося засідання
Конференції трудового колективу, що проходить щорічно, відповідно до Закону
України “Про вищу освіту” та Статуту НАВС. Його головною метою є аналіз результатів роботи в минулому навчальному році та обговорення завдань на новий
навчальний сезон.

Головним доповідачем - був ректор Володимир Чернєй, прозвітував про підсумки діяльності академії в 2015/2016 навчальному році та визначив основні завдання
колективу на перспективу. Зокрема, він зупинився на вагомих здобутках вишу. Це і
особливості цьогорічної вступної кампанії, відновлення підготовки кадрів у новоствореному навчальному підрозділі факультету № 3 (м. Івано-Франківськ), створення
військової кафедри в НАВС, розширенні діяльності інституту післядипломної освіти тощо.
Що ж до планів на майбутнє, то Володимир Васильович довів до учасників заходу низку актуальних доручень – участь у підготовці фахівців спеціалізованого під-

розділу на зразок «Будівельної поліції»; надання допомоги столичній адміністрації у
формуванні «Муніципальної поліції», враховуючи досвід нашого факультету на
Івано-Франківщині (так званої «Варти»).
Ректор висловив і зауваження у діяльності вишу. Серед них: кадрові питання,
покращання навчального процесу, зокрема значне посилення практичного спрямування всіх форм навчання; не зволікаючи розпочати підготовку до забезпечення правопорядку під час проведення в столиці у наступному році фіналів Євробачення та
Ліги Чемпіонів з футболу.
На конференції розглядалися й інші важливі питання: погодження Статуту
Національної академії внутрішніх справ, схвалення проекту Колективного договору
між адміністрацією та первинною профспілковою організацією НАВС на 2017-2019
роки, затвердження Правил внутрішнього розпорядку академії та інше.
Проект рішень конференції в цілому був підтриманий колективом академії.

ал, що неодноразово було відмічено керівництвом країни, і
останній рік став яскравим тому доказом. Ми вперше привели
до присяги поліцейських близько тисячі курсантів та викладачів, у цьому році випускники отримали дипломи європейського зразка, ми виконали державне замовлення на підготовку різ-

них категорій поліцейських. З сьогоднішнього дня ви теж
будете безпосередніми учасниками цього процесу, і своїми
досягненнями доповнюватимете здобутки вишу. Тож бажаю
вам успіхів, наснаги, жаги до знань, витримки та терпіння. У
добру путь». Після завершення виступу Володимир

Відділення комунікації

Васильович вручив курсантам символічну залікову книжку.
З початком навчання курсантів також привітали завідувач
кафедри теорії держави та права Андрій Завальний та начальник кафедри військової підготовки, учасник АТО Андрій
Бахтов. Потому новоспечені курсанти пройшли плацом, карбуючи крок, демонструючи батькам і близьким, чому їх навчили на табірному зборі.

Наприкінці заходів всі охочі, разом з керівництвом академії, мали нагоду скуштувати смачний куліш, який був приготований на справжніх польових кухнях, а по закінченню - оглянути територію відділу, ознайомитись з умовами проживання,
харчування та навчання, а також особисто поспілкуватися з
ректором.

Ганна Вербило
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Україна на шляху подолання шахрайства та економічних злочинів

Нещодавно у «Президент Готелі» проходив дводенний
міжнародний навчальний семінар з проблем європейського
досвіду функціонування ефективної системи захисту
фінансових інтересів держави від шахрайства та економічних злочинів. Організований захід Європейською
Комісією спільно з Департаментом захисту економіки
Національної поліції України та Національною академією внутрішніх справ з використанням інструменту міжнародної технічної допомоги TAIEX.
Розпочав зустріч проректор академії, професор,
полковник поліції Сергій Чернявський. Він привітав
присутніх та представив учасників семінару, серед яких
вітчизняні та іноземні міжнародні експерти.
Далі слово було надано ректору НАВС, професору,
генералу поліції третього рангу Володимиру Чернєю,
який зауважив, що не зважаючи на всі фактори, які
впливають на протидію економічній злочинності, академія робить усе можливе, аби покращити роботу працівників відповідних інститутів. Успішна реалізація комплексу заходів у сфері підготовки кадрів можлива лише
за умов системної взаємодії правоохоронних органів.
«Одним із напрямів покращання ситуації може стати створення в Україні міжвідомчого (а в перспективі – міжнародного)

центру з підвищення кваліфікації правоохоронців щодо проведення фінансових розслідувань. Також до цієї роботи може

долучитися єдиний в системі МВС профільний інститут післядипломної освіти. Адже НАВС вже понад 15 років безперер-

Візит делегації
Федерального МВС Німеччини

До Національної академії внутрішніх справ з робочим візитом завітали представники федерального правоохоронного органу Федеративної Республіки Німеччини у
супроводі радника Консультативної Місії ЄС в Україні. Метою відвідин став обмін

інформацією щодо перебігу та результатів взаємодії з місією, представництвами
німецьких фондів в Києві та перспектив розвитку подальшої співпраці.
На початку зустрічі перший проректор, полковник поліції Станіслав Гусарєв
ознайомив гостей з сучасною організацією діяльності академії, її 95-річною історією, структурою та навчально-матеріальною базою. Особливу увагу Станіслав
Дмитрович звернув на застосування в освітньому процесі передового європейського
досвіду та успіхи в справі підготовки нової хвилі поліцейських в рамках сучасної
реформи.
Після обговорення, учасники зустрічі зробили фото на згадку, а також відвідали
унікальний структурний підрозділ академії – Музей МВС НАВС.

3 стор.

вно забезпечує наступність у підготовці та підвищенні кваліфікації персоналу різних фахових груп, зокрема, щодо протидії корупції», – наголосив Володимир Чернєй.
У свою чергу, Сергій Чернявський підкреслив:
«Підвищення рівня фінансової злочинності загрожує
економічному розвитку нашої держави, тому ця зустріч спрямована на вдосконалення методів роботи відповідних правових та державних інститутів, що протистоять економічним злочинам. Їх протидія повинна
мати систематичний та аналітичний характер, адже в
наш час мало переслідувати правопорушника, необхідно працювати на випередження, перекриваючи
фінансові канали за кордон та повертаючи викрадені
гроші назад до державної казни».
Водночас, радник високого рівня з питань протидії
відмиванню грошей Місії ЄС в Республіці Молдова
Ігоріс Кржечковскіс зазначив, що Україна, не покладаючи рук, працює над вирішенням проблем пов’язаних з шахрайством та економічними злочинами. На
його думку така робота в майбутньому допоможе
подолати економічну злочинність, що сприятиме
швидкому розвитку економіки держави.

Олександра Кузнєцова

Польські методи підготовки
поліцейських в Україні

За підтримки Консультативної місії Європейського Союзу з офіційним візитом Польщу відвідали
представники Національної академії внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства внутрішніх
справ України, аби перейняти найкращі методи роботи сусіднього силового відомства. Наші співвітчизники шукали відповідь на питання щодо створення ефективної системи освіти і управління персоналом
на основі європейського досвіду.
Делегація ознайомилась з діяльністю Національної поліції польської республіки, відбором поліцейських та можливостями їх кар’єрного
росту. Крім цього, українська сторона
відвідала Центр підготовки поліцейських, де їм розповіли про спеціальні
курси та курси базової підготовки
співробітників поліції, Вищу школу
поліції в місті Щитно, стрільбище,
автодром, криміналістичні лабораторії, а також унікальний в Європі
Міжнародний навчальний центр протидії підпільним лабораторіям.
Українські правоохоронці не лише
побачили, а й взяли активну участь у
тренінгах з моделювання дій поліції в
кризових ситуаціях.
Проректор академії Сергій Чернявський зауважив, що такі зустрічі мають важливе значення для
подальшого розвитку нового правоохоронного відомства та НАВС. «Безумовно, цей захід буде корисним
нашому освітньому закладу, адже ми маємо можливість вдосконалювати навчальний процес при підготовці поліцейських, використовуючи сучасні іноземні методи та технології».
Керівництво Вищої школи поліції в Щитно запевнило делегатів в подальшій співпраці з
Національною академією внутрішніх справ та наданні підтримки українським правоохоронцям.
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Олександра Кузнєцова
за матеріалами сайту
Консультативної Місії ЄС

Святкування першої річниці Дня Національної поліції України

9 грудня минулого року Президент України встановив у
нашій державі День Національної поліції, який відзначатиметься щорічно 4 серпня.

Так з нагоди професійного свята в актовій залі зібралась
велика родина Національної академії внутрішніх справ.
За цей рік у нашому навчальному закладі відбулись суттєві зміни – за одні парти зі слухачами сіли нові патрульні, особовий склад першим серед вишів системи МВС успішно пройшов переатестацію, на базі академії проходить підготовку
спецпідрозділ КОРД, сформовано військову кафедру, незабаром буде відкрита нова спеціальність по боротьбі з корупцією,

і ми – єдиний ВНЗ, який буде цим займатись. Також відрадно,
що саме з Національної академії взято естафету підготовки
поліцейських по всій країні. Все це - нові досягнення, здобутки, напрацювання.
Традиційно, на початку заходу прозвучав Гімн
України і хвилиною мовчання було вшановано пам’ять
героїв, що віддали своє життя за мир у країні, та покладено квіти до пам’ятника загиблим правоохоронцям.
Серед гостей, що завітали на свято до нашої
Альма матер, були присутні: очільник Київської
міської державної адміністрації Віталій Кличко,
заступник директора Департаменту персоналу,
організації освітньої та наукової діяльності МВС
України Олександр Користін, відомі вчені, ветерани правоохоронних органів, громадські діячі та
інші почесні особи.
Відкриваючи захід та вітаючи всіх присутніх з
першою річницею створення поліції, ректор
Національної академії Володимир Чернєй зазначив: «Ми
наполегливо вивчали європейську практику і нарешті
дійшли до своєї моделі побудови поліції. Звичайно, є ще
над чим працювати, проте, я б хотів нагадати молоді, що
саме наші науковці брали участь у розробці Закону України
«Про національну поліцію». Також Володимир Васильович
окремо зупинився на основних пріоритетах роботи закладу
освіти та планах на майбутнє.

Потому розпочалось урочисте вручення нагород.
Несподіванкою для мера столиці стала медаль за співпрацю «95-річчя Національної академії внутрішніх справ».
У свою чергу, Віталій Володимирович з метою соціального захисту та з нагоди Дня Національної поліції України вручив документи на дві столичні квартири та подяки низці працівників академічної спільноти.

Після завершення урочистої частини святкову атмосферу
вечору доповнили прекрасні вокальні номери.
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