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Підсумкова загальноліцейна
конференція з нагоди Дня науки

Святкова діяльність волонтерів

З метою виявлення талановитих особистостей, що прагнуть розвивати свої спеціальні здібності та
обдарованість, сприяння інтелектуальному, культурному та творчому розвитку ліцеїстів, розширення
їх наукового світогляду, в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва діє наукове товариство
«Ерудит». Допомагають ліцеїстам у їх наукових пошуках, дослідженнях та експериментах викладачі
ліцею. Юні науковці беруть активну участь у районних, міських інтелектуальних конкурсах, турнірах,
іграх, предметних олімпіадах, пишуть наукові роботи. Заключною формою висвітлення результатів
діяльності членів наукового товариства є щорічна підсумкова загальноліцейна наукова конференція,
присвячена Дню науки. На захід з цієї нагоди до ліцею завітала провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи перемінного складу НАВС Наталія Павленко, яка увійшла
до складу президії.
Наукове зібрання було розпочато вступним словом директора ліцею В’ячеслава Коваленка, який
привітав її учасників та узагальнив результати наукової роботи викладачів та ліцеїстів.
Далі юні науковці презентували перші у своєму житті наукові дослідження. Варто відзначити, що
обрана тематика та якість підготовки наукових робіт свідчить про різносторонній розвиток, зацікавленість у науці та високі наукові
здібності вихованців закладу
освіти. Зокрема, на обговорення
були представлені такі роботи:
«Проблематика розвитку та оптимізація волонтерської діяльності
в Україні» (А. Кичинська),
«Проблеми реалізації прав внутрішньо переміщених осіб» (В.
Кухта), «Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених у
пенітенціарних установах» (О.
Гончаренко), «Внесок українських науковців у розвиток медицини ХХ століття» (О. Пигида), «Оперна
Діва Соломія Крушельницька» (У. Клімова), Українська мова у соціальних мережах (К. Пахоменко),
«Лінгвістичні особливості смс-мови» (А. Пряха), «Числа Фібоначчі» (Д. Поплужна), «Види криміналістичних експертиз» (К. Кінаш), «Кристали. Таємниці росту» (В. Бабкіна), «Світ без конфліктів:
реальність чи утопія» (А. Кичинська).
Представляючи наукові роботи, ліцеїсти виявили володіння науковою термінологією, вміле використання методики здійснення наукових досліджень та обізнаність у темі.
На завершення наукового заходу директор ліцею В’ячеслав Коваленко зі словами вдячності звернувся до юних науковців та викладачів ліцею – наукових керівників та нагородив їх дипломами та
подяками.
Впевнені, що проведення подібних заходів стане позитивним досвідом для учасників, зацікавленням до науки та стимулом для приєднання до наукового товариства здібних та талановитих вихованців ліцею, які в подальшому обов’язково прославлятимуть своїми досягненнями навчальний заклад.

Повага до колег – обов’язкова умова діяльності правоохоронців. Особовий склад
навчально-наукового інституту № 2 вчинками висловлює свою повагу до пенсіонерів
шляхом
активного
волонтерського руху.
У зв’язку із 72-ю річницею перемоги над
нацизмом у Другій світовій
війні
ректорат
Національної академії
внутрішніх справ приготував харчові пайки для
ветеранів, які окрім
заслуг перед державою,
зіграли неоціненну роль
у житті навчального
закладу.
Наші мобільні групи
нікого не залишили без уваги. Окрім святкового подарунку колег, ветеранів традиційно
розважили розмовами та допомогли із господарчими клопотами.

ННІ № 2

Вікторія Білоус

Привітання ветеранів академії
з Днем Перемоги

Днями представниками ветеранської організації академії (Юрій Кобринський, Володимир
Кухаренко, Петро Коваль, Сергій Борисенко, Олексій Стародуб) спільно з кафедрою кримінального
права (Андрій Савченко) та ННІ № 2 (Євген Білозьоров) привітали ветеранів-фронтовиків з Днем
пам’яті та примирення й з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Зокрема, представники академії відвідали доктора юридичних наук, професора, академіка Української академії політичних наук, заслуженого діяча науки і
техніки України, полковника внутрішньої
служби
у
відставці
Володимира
Дмитровича Бабкіна, кандидата юридичних наук, доцента, полковника внутрішньої служби у відставці Івана Павловича
Малахова та кандидата юридичних наук,
професора, старшого радника юстиції
Миколу Васильовича Володька.
Шановним ветеранам були зачитані
вітальні слова від ректора Національної
академії внутрішніх справ, генерала поліції другого рангу Володимира Чернєя, а також нагороджено
пам’ятними знаками, медалями, грамотами й подарунками.
Вклоняємося перед подвигами наших ветеранів Другої світової та зичимо їм міцного здоров’я,
щастя, довголіття, миру і злагоди.

Ветеранська організація академії,
кафедра кримінального права
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Відзначення в Національній академії внутрішніх справ
щорічного професійного свята – Дня науки є доброю традицією нашого навчального закладу.

Відповідно до законодавства про освіту, науку і науковотехнічну діяльність, академія здійснює фундаментальні, прикладні та експрес-дослідження з пріоритетом у галузі «Право»
та дотичних спеціальностей. Сьогодні заклад визнано базовим
стосовно реалізації надзвичайно важливих завдань з реформування правоохоронної системи та відомчої освіти. Саме в академії започатковано підготовку нової генерації поліцейських.
Упродовж багатьох років якісно функціонують профільні
навчально-наукові інститути, факультети, аспірантура та
докторантура.
Ураховуючи науковий потенціал академії (64 доктори і 437
кандидатів наук), на її базі створено та успішно діє шість спеціалізованих учених рад, до складу яких залучено представників усесвітньо відомих наукових шкіл. До того ж, саме
Національна академія була засновником в Україні введення
рішенням Уряду наукових спеціальностей з юридичної психології, оперативно-розшукової діяльності, філософії права та ін.
Значно збільшується кількість наукових розробок прикладного характеру. Зокрема, за замовленням практичних підрозді-
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Шановні колеги, дорогі друзі!

лів лише протягом 2016/2017 навчального року виконано
майже 100 надзвичайно актуальних дослідницьких тем. Низку
розроблень відзначено державними і міжнародними преміями,
а окремі з наукових праць зараз номінуються.
Заклад визнано центром з підготовки проектів законів, урядових рішень, державних програм, відомчих актів, упровадження сучасних прогресивних технологій, форм і методів
навчання. Провідні науковці академії співпрацюють у складі
експертних груп профільних парламентських комітетів,
Міністерства юстиції України, Генеральної Прокуратури
України, Національної академії правових наук України,
Науково-консультативної ради при Верховному Суді України
та інших авторитетних організацій.
Здобутки науковців матеріалізовано в монографіях і підручниках, навчально-методичних посібниках, збірниках ситуаційних завдань і квестів. Важливою складовою дослідницької

діяльності є захист інтелектуальної власності. Протягом
останніх років запатентовано понад 60 новітніх приладів і технологій у галузі спеціальної та криміналістичної техніки, а
деякі унікальні проекти не мають аналогів у світі. Проведено
низку фоноскопічних і судово-технічних експертиз за замовленням органів досудового розслідування, у тому числі
Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України,
а також судів різного рівня.

Видається з березня 2000 року
Щороку збільшується кількість здобувачів вищої освіти,
які активно залучаються до дослідницької роботи.
Організаційно сприяють цьому кафедральні гуртки, інститутські (факультетські) наукові товариства.
Розвивається мережа юридичних клінік, які надають безоплатну первинну правову допомогу населенню, насамперед
малозабезпеченим громадянам (пенсіонерам, студентам, учасникам бойових дій), у формі консультацій (на безпосередньому прийомі та в режимі онлайн), підготовки проектів звернень
та позовів, здійснення правопросвітницької та правовиховної
роботи.
Представники перемінного складу академії є постійними
переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій
і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН
і МВС України, Київського міського голови, Союзу юристів
України, чемпіонатів і турнірів, зокрема, докторант докторантури та аспірантури, кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник Віталій Арешонков здобув щорічну
премію Президента України для молодих вчених у 2016 році за
роботу “Інноваційні технології у судовій балістиці”.
Перемоги наших курсантів і студентів в наукових заходах
можна перераховувати довго. Але окремо хочу відмітити серед
цієї плеяди науковців найкращих: Наталію Косяк, Владислава
Школьнікова, Аллу Семижон, Олександра Каритуна, Оксану
Позняк, Аліну Бондаренко, Юлію Совтан, Родіона Лозового,
Дар’ю Силу, Станіслава Бакалінського, Яну Тамілову,
Ірину Кундельську, Артема Буртака, Євгенію Мурзо та ін.
Приємно, що студенти, курсанти, слухачі, їх наукові керівники та молоді науковці академії, стало підтверджують високий науковий і педагогічний потенціал нашого навчального
закладу, який по праву посідає провідне місце серед вищих
навчальних закладів нашої держави.

Володимир Чернєй,
ректор доктор юридичних наук, професор,
генерал поліції другого рангу

Випуск та посвячення в захисники правопорядку курсантів
Національної поліції, ветерани правоохоронних органів, науково-педагогічний склад академії і, звичайно ж,
рідні і близкі винуватців свята.

28 квітня в навчально-науковому інституті № 3 відбувся
черговий випуск та посвячення в захисники правопорядку
курсантів Національної академії внутрішніх справ.
Цього разу лави правоохоронців поповнили 130 бакалаврів, які вже незабаром працюватимуть у підрозділах превентивної діяльності Національної поліції у різних регіонах
України.
Традиційно, перед основною частиною заходу, було проведено церемонію вручення офіцерських погонів випускникам.
Тепер вони – лейтенанти Національної поліції України.
До такої важливої події в житті юнаків і дівчат долучились
почесні гості: з галузевих служб МВС України та

Настала така довгоочікувана і хвилююча мить – курсанти отримують свої дипломи. Під барабанний бій, за
давнім звичаєм, очільник вишу Володимир Чернєй
посвячує в захисники правопорядку кращих випускників перначем – справжньою козацькою зброєю. Віднині вони
назавжди залишаться випускниками Національної академії
внутрішніх справ.
У напутньому слові до своїх вихованців Володимир
Васильович зазначив: «Я впевнений, що ваші знання, не по

рокам набута мудрість та молодість допоможуть гідно нести
звання офіцера Національної поліції. У цей нелегкий час ви
особливо необхідні нашій країні. Ви повинні бути гарантами
безпеки для громадян. Навколо вас має бути аура довіри й
захисту, адже майбутнє держави – у ваших руках».
Наприкінці урочистостей відбулась також зворушлива
церемонія прощання з прапором Альма матер, що ніколи не
залишає байдужими присутніх.

На завершення, карбуючи крок, під звуки маршу йдуть по
плацу щасливі та усміхнені вихованці НАВС. Нехай їх у житті
завжди супроводжує успіх, а майбутня діяльність принесе
користь суспільству!

Відділення комунікації
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Молодого науковця
академії відзначено
премією
Національної академії
наук України

В Інституті держави і права імені В.М.
Корецького НАН України 12 квітня на загальних
зборах відділення історії, філософії та права
НАН України відбулося вручення дипломів лауреатам премій та грамот молодим ученим і студентам вищих навчальних закладів.
Традиційно, зібрання розпочалися з привітання з нагоди дня народження відомого науков-

ця та педагога, як в Україні так і за її межами –
директора Інституту філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України, доктора філософських
наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава
Поповича.
Окрім цього, молоді науковці мали змогу
побачити знаних корифеїв-академіків, зокрема:
директора Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького Юрія Шемшученка; ректора Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Леоніда Губерського; Міністра
освіти і науки України (1999-2005) Василя
Кременя та багатьох інших знаних і молодих
вчених.
За результатом оцінювання надісланих
наукових праць, авторитетною комісією присуджено премію Національної академії наук
України випускниці 6-го курсу факультету № 2
Національної академії внутрішніх справ Наталії
Косяк за роботу “Право громадян України на
звернення до Європейського Суду з прав людини: гарантії забезпечення та виконання рішень”.
Своєму успіху Наталія Косяк завдячує професору кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін факультету № 2 НАВС,
доктору юридичних наук, професору Наталії
Камінській, яка своєю педагогічною майстерністю допомагає молодим науковцям знайти вирішення складних проблем в державно-правовій
сфері. Так, у 2016 році під її науковим керівництвом студент 6-го курсу факультету № 2 Богдан
Клочков підготував наукову роботу на тему
“Теоретичні і практичні проблеми забезпечення
непорушності державних кордонів України в
умовах реформ, викликів і загроз сьогодення” та
виборов також високу нагороду Національної
академії наук України.
Ця подія підкреслила, що наука розвивається, притягує до себе все більше молодих людей,
які бажають досліджувати суспільно важливі
питання і бути корисними для своєї
Батьківщини!
Науковці академії ще раз підтвердили високий професійний рівень і наявний потужний
педагогічний потенціал Національної академії
внутрішніх справ, яка по праву посідає провідне
місце серед вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

Відділ організації
науково-дослідної роботи
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Чергове підкорення наукової вершини
представниками академії
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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з юридичних наук у 2016/2017 у навчальному році, що був проведений
Міністерством освіти і науки
України, вкотре традиційно відбувався у два етапи на базі
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Спочатку зпоміж 195 студентських наукових робіт, що надійшли з
50 вищих навчальних закладів,
отримали позитивні рецензії 114,
серед яких було відібрано 61 роботу
для захисту на конференції, яка відбулася 28-29 березня 2017 року у
Харкові. До Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого з’їхалися 59 найсильніших студентів та курсантів з 21 вищого навчального закладу для участі у підсумковій науково-практичній конференції для презентації та захисту своєї наукової
роботи.
Від Національної академії внутрішніх справ у ІІ-ий етап конкурсу пройшли курсант 3-го курсу навчально-наукового інституту № 1
Алла Семижон з наукової роботою на тему: “Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень” і
курсант 3-го курсу навчально-наукового інституту № 2 Олександр
Каритун з науковою роботою на тему: “Вибухові пристрої, як засо-

би злочинної діяльності: криміналістичний аспект”. Слід зауважити, що Олександр Каритун захищав свою роботу будучи вже працівником Національного центрального
бюро Інтерполу в Україні.
Курсанти академії гідно представили свою Альма-матер, продемонстрували ґрунтовні теоретичні знання, вміння відстоювати свою позицію
і наводити вагомі аргументи. За
результатом роботи галузевої конкурсної комісії, представники академії
вибороли два других місця.
Ми щиро вітаємо Аллу Семижон
та Олександра Каритуна, їх наукових
керівників – завідувача кафедри кримінального процесу, кандидата
юридичних наук, доцента Вікторію Рожнову та старшого викладача
кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту № 2 Олексія Волошина з підкоренням чергової наукової вершини.
Бажаємо нашим переможцям нових звершень, досягнення нової
мети, вміло реалізувати свої знання на практиці для захисту прав і
свобод людини та громадянина задля утвердження України як демократичної, правової держави.

Четвертого травня юридичними клініками “De Jure” ННІ № 3 та
“Юстиніан” факультету № 2 Національної академії внутрішніх
справ разом з
Управлінням
забезпечення
прав людини
Національної
поліції України та Українською фундацію правової
допомоги
організували та провели відкрите правопросвітнє заняття з практичного права “Street Low” серед учнів старших клсів Ліцею міжнародних відносин № 51 м. Києва.
Захід було присвячено обговоренню таких понять як: “ксенофобія”, “дискримінація” та “толерантність”. Особливої актуальності
ця тематика набирає разом із масовим прибуттям іноземних гостей
до нашої столиці у зв’язку з проведенням Євробачення 2017.

Заняття відкрили директор ліцею Шевцова Світлана
Михайлівна та заступник керівника Управління забезпечення прав
людини Національної поліції України Тарасенко Костянтин
Васильович. Запрошеними на захід також були заступник голови
Національної поліції України Бушуєв Костянтин Володимирович та
начальник Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації Копил Тетяна
Василівна. Сам урок проводили здобувач вищої освіти рівня
«Магістр» ННІ № 3 НАВС Чибиряк Мар’яна та студент 2-го курсу
факультету № 2 НАВС Ющенко Дмитро.
Методика викладання “практичного права” передбачає освітлення матеріалу у постійній взаємодії із аудиторією. Добру половину часу в занятті учні брали безпосередню участь у вигляді рольових ігор. Ліцеїстів було поділено на шість команд, кожній з яких
запропоновано зіграти певну життєву ситуацію пов’язаною із порушенням прав громадян у зв’язку із різними проявами ксенофобії.
Слід відзначити винахідливість та акторську майстерність учнів,
адже заняття було не тільки пізнавальним, але і дійсно цікавим та
веселим.
Дмитро Куценко

Відділ організації
науково-дослідної роботи

Юридичні клініки академії провели відкрите заняття
з практичного права “Street Low”

«Сучасний стан криміналістичного забезпечення
досудового розслідування»

Під такою назвою, 20 квітня, на базі навчально-наукового інституту № 2 НАВС відбулась міжвідомча науково-практична конференція. Захід відкрив проректор Сергій Чернявський і директор ННІ
№ 2 Андрій Саковський.
У науковому зібранні взяли участь представники Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Головного експертного центру Державної прикордонної служби
України, Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
в м. Києві, Асоціації поліграфологів України – телевізійних експертів, Київського бюро судово-медичних експертиз, Київського університету права Національної академії наук України, університету
Державної фіскальної служби України, Українського науководослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз
служби безпеки України, а також науково-педагогічний склад
НАВС та інституту.
В результаті проведених зустрічей вдалося окреслити коло актуальних, а в деяких випадках – проблемних питань, які мають як
відомчий, так і міжвідомчий характер. Спільне обговорення проблемних аспектів криміналістичного забезпечення досудового розслідування всіма її суб’єктами є важливим кроком на шляху до
вдосконалення науково-методичного, організаційного, кадрового та

інформаційного забезпечення експертно-криміналістичної діяльності. Крім того, у форматі відеоконференцзв’язку, до обговорення
проблем приєдналися представники відомств, а
також вчені, які з
тих чи інших
обставин
не
змогли бути присутніми.
З а з н ач и м о ,
що такі заходи є
корисними
не
лише для практиків та науковців з точки зору висвітлення проблемних питань та обрання напрямів наукової діяльності щодо їх покращання, але й для курсантів, як можливість розширити свій загальний та професійний світогляд. Безумовно, проведення конференції
продемонструвало координуючу роль академії у справі підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції та Експертної служби
МВС України, зміцнило зв’язки з іншими науково-дослідними установами та є вагомим внеском в розвиток науки.
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На гостину до інституту

З метою поповнення лав здобувачів вищої освіти
та підготовки майбутніх поліцейських, 27 квітня в ННІ
№ 1 відбувся День відкритих дверей, де понад 600
майбутніх абітурієнтів мали можливість отримати
змістовну відповідь на їх питання щодо умов вступу до
академії.
Напередодні заходу представниками інституту
було проведено зустрічі з директорами середніх

навчальних закладів, розповсюджено запрошення
серед учнів старших класів, їх батьків, вчителів. Тому
в інституті зібрались учні із навчальних закладів
майже всіх областей.
З вітальним словом до шановних гостей звернувся
директор інституту Євгеній Бондаренко, який розповів
про навчальний заклад та ознайомив з умовами вступу.
На захід також були запрошені батьки відмінників
інституту, яким директор вручив подяки за батьківське
розуміння та активну позицію щодо належного виховання майбутніх правоохоронців у дусі патріотизму,
любові до обраної професії.
Після цього кожен присутній ознайомився з частиною освітнього процесу інституту за визначеним маршрутом, де науково-педагогічні працівники кафедр та
здобувачі вищої освіти продемонстрували засоби, які
використовуються під час навчання. Також продемонстрували особливості практичної підготовки слідчих,
слідчих-криміналістів, фахівців з кримінальної розвід-

На варті
публічного порядку

Під час проведення пісенного конкурсу
«Євробачення» курсанти та офіцери
Національної академії внутрішніх справ допомагали колегам-практикам з Управління поліції в метрополітені забезпечувати публічну
безпеку в столиці.
Перед початком проходження практики до
правоохоронців звернулися ректор вишу, генерал поліції другого рангу Володимир Чернєй
та проректор академії, полковник поліції
Руслан Сербин. В інструктажі вони наголосили на неухильному дотриманні вимог законодавства України, правил етичної поведінки та

ки, оперуповноважених кримінальної поліції, які працюють у підрозділах карного розшуку, протидії
наркозлочинності, торгівлі людьми, кіберполіції,
захисту економіки.
Неабияке захоплення у гостей викликала демонстрація тактичної та спеціальної підготовки здобувачів
вищої освіти, що відбулася на плацу інституту, а саме:
зупинка автомобіля зі злочинцями та їх затримання,
показовий виступ ансамблю барабанщиць, взводу
карабінерів та роти почесної варти, які представляють
академію на державному рівні.
Відвідувачі не були байдужими до навчально-технічної бази. Вони побачили в яких умовах навчаються
курсанти, ознайомились із криміналістичним поліго-

ном, спортивними майданчиками, психотренінговим
комплексом, храмом.
Не залишилась за кадром і художня самодіяльність
інституту, спортивна підготовка курсантів, яка свідчить про те, що на базі закладу існують всі умови для
того, щоб розвивати свій потенціал. Кожен абітурієнт в
кінці заходу зміг скоштувати гостинець, приготовлений для них колективом інституту.
Керівництво інституту щиро дякує особовому
складу та академії за організацію, підготовку та проведення заходу.

особистої безпеки у столичному метро.
«Сьогодні ви представляєте правоохоронне відомство перед іноземними гостями, учасниками конкурсу та засобами масової інфор-

мації. Я впевнений, що кожен з Вас гідно
нестиме службу, таким чином виправдовуючи довіру населення до поліцейських», -
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3 стор.

День, присвячений науці

Набуття навичок та знань для криміналістів є пріоритетом, про це уже
неодноразово наголошувалося і підтверджувалося вміннями та здобутками
курсантів. Тому 27 квітня, особовий склад навчально-наукового інституту №2
відзначив власни день науки.
Сьогодні усі представники навчального закладу, в рамках конференції
«Актуальні проблеми правового та експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування в умовах євроінтеграції», були активно задіяні у заходах та приймали
участь у засіданнях на
світоглядно-правову та
експертно-криміналістичну тематику.
Розпочалася конференція традиційно зі
вступного слова директора інституту підполковника поліції Саковського
Андрія Анатолійовича на
загальному
зібранні.
Андрій Анатолійович наголосив на необхідності самовдосконалення представників перемінного особового складу шляхом наукової діяльності. Гості
засідання: завідувач кафедри теорії держави та права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Завальний Андрій Миколайович, завідувач кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент
Самодін Артем Володимирович та завідувач відділу трасологічних видів
досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського
НДЕКЦ МВС України Іваник Сергій Ілліч відкривали подію своїми змістовними та інформативними доповідями.
Кафедри інституту та академії розділилися на секції, що дало змогу
повноцінно та детально розглядати інформацію кожного із доповідачів на
обраній ним правовій ниві.
Останнім пунктом конференції стало нагородження переможців та підбиття підсумків . Нагороди знайшли своїх заслужених власників та стали ще
однією частиною фундаменту для подальшого розвитку та росту курсантів на
неосяжній арені професійної майстерності.
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наголосив Володимир Васильович.
У день проведення фіналу конкурсу, ректор перевірив умови несення служби курсантами та офіцерами в столичному метрополіте-

ні, а також поспілкувався з вихованцями академії щодо специфіки проходження служби.
Таким чином, особовий склад вишу

Дякуємо героям-ліквідаторам за подвиг!

Трагедія на Чорнобильській АЕС ось уже 31 рік не дає про
себе забути. Масштаби та наслідки тих подій досі несуть негативний вплив на навколишнє середовище, а люди, які намагалися протистояти мирному атому, назавжди залишаться для
нас і наших нащадків героями.
Не потрібно вникати в деталі жахливих реалій 26 квітня 1986 року, адже сьогодні навіть
діти знають, що відбулось. Проте, ми не зможемо забути той моральний урок, та про втрати,
яких зазнало людство.
Особиста участь 12 працівників та 239 слухачів КВШ МВС СРСР (Національної академії
внутрішніх справ) у ліквідації наслідків – гордість нашого начльного закладу, адже вони з
честю виконали свій громадянський обов’язок,
усвідомлюючи, що несуть відповідальність за
мільйони життів.
26 квітня в нашій Альма-матер, традиційно,

відбулась зустріч керівництва академії з працюючими колишніми ліквідаторами аварії на ЧАЕС.
У теплій дружній атмосфері присутні мали можливіть поспілкуватися, обмінятися спогадами та зробити

закріплює здобуті теоретичні знання і навички, що є невід’ємною складовою навчання.

Крім того, вихованці академії мають змогу
підвищити рівень знання іноземної мови,
надаючи інформаційну допомогу відвідувачам Києва.

Відділення комунікації

пам’ятне фото.
Ректор НАВС Володимир Чернєй, який і сам безпосередньо був причетний до рятівної операції, у своїй промові зазначив, що нині учасники ліквідації передають свій багатий
досвід молодшому поколінню правоохоронців. Багато з них втратили найцінніше
у житті – здоров’я, втім вони ще знаходять
сили, аби ділитися знаннями з майбутніми
вартовими правопорядку, які у подальшому стануть надійним підґрунтям у їх
нелегкій діяльності.
Також добрим словом Володимир
Васильович згадав і тих, кого, на жаль, з
нами вже нема.
Ми щиро бажаємо ліквідаторам і їх
родинам миру та злагоди, міцного здоров’я
та оптимізму. Дякуємо за ваш подвиг!

Ганна Вербило

