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Магічна феєрія танцю

Справжнім святом та чарівною окрасою міста став благодійний
бал, що відбувся 10 травня в Колонній залі Київської міської державної адмністрції. Організаторами виступили Київський університет
імені Бориса Грінченка та Національна академія внутішніх справ.
Щоб долучитись до шляхетної справи – створення Ресурсного центру
соціально-психологічного супроводу студентів з інвалідністю – на захід

прибули ректори вищезазначених вишів Віктор Огнев’юк та Володимир
Чернєй, відомі представники сфери освіти, культури, бізнесу, політичні
діячі та інші почесні гості.
Мета центру – створення рівних можливостей для студентів з особливими потребами шляхом здійснення технічного, психологічного, соціального і педагогічного супроводу та надання допомоги у набутті фаховихкомпетентностей.
Відкриття церемонії відбулось перед будівлею Київської адміністрації,
де бажаючі могли прослухати пісенні композиції та переглянути виступ
народного ансамблю барабанщиць НАВС.
Головними учасниками-дебютантами танцювальної феєрії стали курсанти НАВС та студентки університету ім. Б. Грінченка, а танцмейстром
балу виступив народний артист України Григорій Чапкіс.
В інтерв’ю для нашого видання Григорій Миколайович поділився позитив-

ними враженнями від роботи з курсантами: «Я безмежно щасливий, що
отримав нагоду працювати з вашим колективом, адже велика кількість танцюючих, наполегливість, а найголовніше – бажання – зробили свою справу. І сьогодні перший в їх житті бал. Пропрацювавши з ними три місяці, я
отримав велике задоволення, і незабаром кожен матиме нагоду побачити,
що ж у нас вийшло».
Відкриваючи урочисту подію, очільники навчальних закладів висловили надію на подальшу співпрацю та розвиток танцювального мистецтва.
«Для Національної академії сьогодні знаковий вечір, і я впевнений, що

наші курсанти виступлять гідно, адже всі ми робимо велику справу», –
зазначив у своєму виступі Володимир Чернєй.
Потому під музичний супровід оркерстру розпочався його величність
бал. Дівчата-студентки вразили всіх своєю красою та вишуканими вечірніми сукнями, а джентельмени-курсанти – стриманістю та елегантністю
рухів.
Також кожен присутній міг взяти участь у благодійному аукціоні та
придбати для себе цінний лот.
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Долучення до
шляхетної акції

Цього травня українська столиця вдруге приймає
фінальну частину відбору до збірної України Ігор
Нескорених — міжнародних змагань для поранених воїнів.
За 15 місць у команді, яка представить Україну на
Invictus Games 2018 року в Сіднеї (Австралія), на

Національних Іграх змагатимуться 179 ветеранів та військовослужбовців з усієї країни. Ігри Нескорених в
Україні від самого старту були взірцем об’єднання багатьох людей та організацій заради спільної мети – подолання стереотипів у ставленні до військовослужбовців з
інвалідністю, змінивши їх на відчуття гордості та поваги до людей, котрі мають унікальний бойовий досвід.
Тож 12 травня особовий склад Національної академії
внутрішніх справ, на чолі з проректором Русланом

Сербиним, долучився до цього шляхетного заходу.
Понад 400 курсантів та офіцерів взяли участь в урочистостях з цієї нагоди.
Віримо, що підтримка людей з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань, допоможе їм на
шляху реабілітації та відновлення сили духу, а також
сприятиме позитивним змінам у сприйнятті суспільства.
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Нові видання НАВС

За активного сприяння Міністерства внутрішніх
справ України та Національної
поліції України на початку цього
року вийшов до друку «Довідник
поліцейського»
(упорядники
Катерина Левченко та Сергій
Чернявський).
Книга призначена для працівників усіх структурних підрозділів Національної поліції України,
курсантів, студентів та слухачів
навчальних закладів системи
МВС України, адвокатів та юристів, які цікавляться
правоохоронною діяльністю. У виданні сформульовано практичні поради та типові алгоритми дій працівників поліції при отриманні інформації про виявлення
або виявленні найбільш поширених видів правопорушень та злочинів. Надано інформаційний блок для
організації необхідної взаємодії поліцейських з органами місцевої влади, службами соціального захисту й
підтримки населення, а також громадськими організаціями; поради щодо надання первинної медичної та
психологічної допомоги. Наскрізною ідеєю довідника
є дотримання прав людини як наріжного принципу
діяльності сучасної української поліції.

У довіднику розглянуто
алгоритм дій спеціаліста під час
огляду місця події, особливості
виявлення, фіксації, вилучення
та пакування слідової інформації, тактику дій під час огляду
місця події в окремих ситуаціях.
Він призначений для користування працівників органів досудового розслідування, експертних підрозділів, науково-педагогічного складу вищих юридичних навчальних закладів, здобувачів ступенів вищої освіти.
Зміст практичного посібника містить такі розділи:
правові підстави залучення спеціаліста до огляду
місця події; дії спеціаліста в разі отримання повідомлення про виїзд на місце події та безпосередньо під час
огляду; заходи особистої безпеки під час огляду місця
події та правила роботи з потенційно небезпечними
об’єктами; науково-технічні засоби, що застосовують
під час проведення огляду місця події тощо.
Практичний посібник вийшов друком за ініціативою
МВС та Головного слідчого управління Національної
поліції України. Сприяння при підготовці та виданні
довідника, а також технічну допомогу надали
Консультативна місія Європейського Союзу та
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Конкурс Ради ветеранів НАВС «Наше ретро-фото»
до 1 00-річчя створення
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Шановні колеги, дорогі друзі!

Проведення в Національній академії внутрішніх
справ щорічної підсумкової науково-теоретичної
конференції з нагоди відзначення Дня науки стало
доброю традицією.
Відповідно до законодавства про освіту та
науково-технічну діяльність,
академія здійснює фундаментальні, прикладні й експресдослідження у
сфері права та
правоохоронної
діяльності. Наш
заклад визнано
базовим у процесі реалізації важливих інноваційних
завдань
щодо реформування правоохоронної системи
та правничої освіти.
Саме академії було доручено започаткувати підготовку нової генерації поліцейських і запровадити
нові, найбільш нагальні для практики фахові спеціалізації з апробацією сучасних тренінгових програм і
методик кримінального аналізу, комп’ютерної розвідки, психофізіологічних досліджень, фінансових
розслідувань, антикорупційної діяльності, забезпечення публічного порядку тощо.
Упродовж тривалого часу на належному рівні
функціонують навчально-наукові інститути, факультети, аспірантура та докторантура. Результати проведених профільними кафедрами та науковими
лабораторіями досліджень активно впроваджують у
практику. Їх використовують у законотворчій роботі, правозастосовній діяльності МВС, Національної
поліції України та в освітньому процесі.
З огляду на науковий потенціал академії, рішенням МОН України в ній створено п’ять спеціалізованих учених рад, у складі яких плідно працюють
академіки й члени-кореспонденти НАПрН, НАН
України, судді Конституційного та Верховного
судів, провідні юристи, представники авторитетних
вишів і наукових установ країни. Заклад став ініціатором запровадження в Україні низки нових наукових спеціальностей, зокрема з юридичної психології, оперативно-розшукової діяльності та філософії
права.
Позитивною ознакою є збільшення кількості
розробок прикладного спрямування. Лише протягом
поточного навчального року виконано майже 100
наукових замовлень служб і підрозділів
Національної поліції України. Низку з них уже реалізовано, а окремі – відзначено державними та міжнародними преміями.
Заклад визнано безпосереднім учасником підготовки проектів законів, урядових рішень, державних
програм, відомчих актів, а також осередком упровадження новітніх технологій, форм і методів
навчання. Провідні науковці академії долучаються
до роботи в складі профільних парламентських та
урядових комітетів, експертних груп МВС України,

Міністерства юстиції України, Державного бюро
розслідувань, НАПрН України, а також авторитетних вітчизняних і міжнародних неурядових організацій, серед яких Офіс Ради Європи,
Консультативна місія Європейського Союзу,
Організація безпеки та співробітництва в Європі,
ГС «Центр запобігання та протидії корупції», ГО
«Колегія поліграфологів України» тощо.
Здобутки науковців висвітлено в численних
монографіях і підручниках, навчально-методичних
посібниках, збірниках ситуаційних завдань і квестів. Важливою складовою дослідницької діяльності
є захист інтелектуальної власності. Протягом останніх років запатентовано понад 50 новітніх приладів
і технологій у галузі спеціальної та криміналістичної техніки. Регулярним є науково-методичне забезпечення проведення різних експертиз за зверненнями органів досудового розслідування, зокрема
Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України, різних судових інстанцій.
Щороку збільшується кількість здобувачів
вищої освіти, які активно долучаються до дослідницької роботи. Організаційно цьому сприяють
кафедральні гуртки, інститутські (факультетські)
наукові товариства.
Активно розвивається мережа юридичних клінік, які надають безоплатну первинну правову допомогу населенню, передусім малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам, студентам, тимчасовим переселенцям, учасникам бойових дій, у формі консультацій, роз’яснень, підготовки проектів позовів та
інших юридичних документів, здійснення профорієнтаційної та правовиховної роботи.
Представники перемінного складу академії є
постійними переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента
України й Уряду, НАН України, МОН і МВС
України, київського міського голови, Союзу юристів
України, а також чемпіонатів і турнірів різного
рівня. Приємно зазначити, що лише цьогоріч наші
курсанти, студенти та слухачі стали призерами
таких престижних міжнародних заходів, як мовнолітературний конкурс (Бабенко Юлія) і студентський саміт (Перушко Максим, Мурзо Євгенія),
низки заходів, що відбулися під егідою НАН
України (Буртак Артем, Касяненко Дар’я) та МОН
України, зокрема підсумкових турів всеукраїнських
конкурсів із правознавства (Поліщук Віталій), кримінального права, кримінології та кримінальновиконавчого права (Кучер Юлія), педагогічної і вікової психології (Чечко Анастасія), філософії
(Семижон Алла), а також національних олімпіад із
правознавства (Шакотько Катерина, Гвоздюк
Віталій, Синоверський Андрій), кримінального
права (Бондаренко Оксана), психології (Заблоцький
Павло), юридичної клінічної освіти (Запорожець
Анастасія, Приймак Катерина) тощо.
Наші молоді вчені та їхні наукові керівники
повсякчас підтверджують високий науковий і педагогічний потенціал академії, яка на шляху до свого
100-річчя заслужено посідає чільне місце серед провідних вишів нашої держави.

Чернєй В. В., доктор юридичних наук,
професор, ректор
Національної академії внутрішніх справ

Видається з березня 2000 року

«Освіта та кар’єра – 2018»

19 квітня в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва “Український дім” розпочалася щорічна міжнародна спеціалізована
виставка «Освіта та кар’єра – 2018». Це найбільший освітній захід в Україні за
кількістю реальних учасників та відвідувачів. Зазвичай за три дні його роботи
беруть участь понад 7000 відвідувачів.
Організовує та проводить захід Товариство «Знання»
України за підтримки та участі Міністерства освіти і
науки України, Національної академії педагогічних наук
України.
Метою виставки є презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, молодіжних проектів, програм обміну студентами та учнями, вивчення досвіду
співпраці з європейськими країнами у галузі освіти та
працевлаштування молоді, проведення семінарів, круглих
столів з питань подальшого розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних
інноваційних технологій у галузі освіти, ознайомлення
майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до національних
та закордонних навчальних закладів.
Національна академія внутрішніх справ постійно бере участь у такому заході.
Її представники мали можливість не лише гідно представити навчальний заклад,
але й поспілкуватися та обмінятися досвідом з актуальних організаційно-правових, педагогічних, наукових проблем розвитку освіти, впровадження нормативних
документів, нових технологій навчання.
Відрадно, що цьогоріч Національна академія нагороджена Золотою медаллю у
номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу».
Така виставка, безперечно, дає можливість закладам освіти презентувати найвагоміші творчі надбання та педагогічні новації, ознайомлювати з найкращим
досвідом організації навчально-виховного процесу, науковими здобутками, авторськими проектами, новою навчальною літературою. А старшокласникам та
випускникам загальноосвітніх шкіл 2018 року визначити шляхи набуття вищої
освіти.

Відділення комунікації

Наукові праці здобувачів
вищої освіти відзначено
НАН України

В Інституті держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук
України 24 квітня на загальних зборах відділення історії, філософії та права НАН
України відбулося вручення дипломів лауреатам премій та грамот молодим ученим і
студентам.
Ця подія ще більше підкреслила важливість цього дня, адже слід зауважити, що до
участі у цьогорічному конкурсі академією
надіслано п’ять наукових робіт здобувачів
вищої освіти, які після оцінки конкурсною
комісією НАН України відзначені почесними
нагородами.
Премією Національної академії наук України відзначено наукову роботу студентки 6-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Дар’ї Касяненко на тему:
«Анексія Криму: проблеми кваліфікації та правові наслідки». Науковий керівник –
професор кафедри конституційного права та прав людини, доктор юридичних
наук, професор Наталія Камінська.
Грамотою Національної академії наук України відзначено наукову роботу курсанта 4-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Артема Буртака на тему:
«Захист права власності у Європейському суді з прав людини”. Науковий керівник
– доцент кафедри цивільного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Леся Шаповал.
Молоді вчені та їх наукові керівники ще раз підтвердили високий освітній і
науковий потенціал Національної академії внутрішніх справ, яка по праву посідає
провідне місце не лише в системі відомчої освіти, а й серед інших вишів нашої
держави.

Відділ організації науково-дослідної роботи

Травень_list11.qxd 16.05.2018 11:29 Страница 2

2 стор.

“НАША АКАДЕМІЯ”, № 3 (129)

Успіхи молодих науковців

26 квітня на базі Національного університету «Одеська юридична академія» відбулась науково-практична конференція другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Право».
Цьогоріч на конкурс надійшло близько 200 наукових робіт
із закладів вищої освіти з усієї України, за результатом рецен-

зування до ІІ туру було запрошено авторів 68 кращих наукових
робіт.
Від Національної академії внутрішніх справ учасником виступив курсант 3-го курсу навчально-наукового інституту № 2
Віталій Поліщук зі своєю роботою на тему «Застосування спеціальних знань при розслідувані злочинів проти довкілля»,
який у результаті посів почесне третє місце.
Його науковий керівник - старший викладач кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчальнонаукового інституту № 2 Олексій Волошин.
У роботі акцентовано увагу на тому, що екологічна ситуація,
що склалась в Україні, зумовлена значним рівнем латентності злочинів проти довкілля (близько 73 %), у зв’язку із чим зазначені
правопорушення не знаходять свого адекватного відображення в
офіційній статистиці. Важливу роль у цьому процесі відіграє не
лише розробка ефективних правових норм з охорони довкілля, а й
криміналістичних засобів та методів встановлення обставин порушення норм екологічної безпеки.
Ми вітаємо молодого дослідника з таким вагомим досягненням
та бажаємо подальших здобутків!

ВОНДР НАВС

Вітаємо призерку
Міжнародного
студентського саміту!

25-26 квітня в Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ відбувся ІV
Міжнародний студентський саміт «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій

функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів». Перемогу виборювали представники 17 команд із провідних закладів вищої освіти Києва, Львова, Харкова та інших міст України.
Обговорювалися досить актуальні питання як для
сфери юриспруденції, так і для перспектив розвитку
України в цілому: конституційно-правова модель
«Smart-city», особливості забезпечення національної
безпеки держави в умовах гібридної війни, інноваційні технології 3D-сканування у криміналістичній діяльності підрозділів поліції тощо.
Не оминули учасники саміту й розгляду політикоправових проблем в Україні, в чому яскраво проявили
себе кращі здобувачів вищої освіти Національної академії внутрішніх справ – курсанти третього курсу

Перше місце на
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт

16 квітня, в м. Ірпінь, в університеті Державної
фіскальної служби України відбулася науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право».
Національну академію
внутрішніх
справ на конкурсі
наукових робіт представляли курсанти 4
курсу Кучер Ю. О. з
науковою роботою на
тему: «Кримінальноправова характеристика незаконного збагачення, передбаченого ст. 368-2 КК
України» під науковим
керівництвом
доцента кафедри кримінального права Шармар О.М. та Бондаренко
О.М., а також Литвинова О.О. з науковою роботою
«Сучасний стан та перспективи протидії злочинам
на ґрунті радикалізму в Україні» - науковий керівник професора кафедри кримінального права
Кісілюка Е.М.
Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» отримала курсант 4 курсу нашого
вишу Юлія Кучер під керівництвом доцента кафедри кримінального права Шармар О.М.
Кафедра кримінального права

ННІ № 1 Мурзо Євгенія та Перушко Максим. У важкій
та напруженій боротьбі серед сорока учасників саміту
із 15-ти міст України їх проект, присвячений актуальній проблемі місця та ролі молоді в українській політиці, зайняв призове третє місце. Євгенія та Максим
змістовно відповіли на всі запитання своїх колег та
переконливо вели наукову дискусію щодо піднятих у її
роботі проблем.
На завершення свого виступу курсанти нашої ака-

демії подякували приймаючій стороні, і, зокрема
зазначили, що такі наукові заходи є гарною нагодою
молоді перейняти практичні знання у досвідчених
професіоналів, поспілкуватися з політиками, науковцями, представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, побувати на майстер-класах
провідних фахівців.
На завершення потрібно констатувати, що молоді
науковці академії ще раз підтвердили високий професійний рівень і наявний потужний науково-педагогічний потенціал Національної академії внутрішніх
справ як одного з провідних закладів вищої освіти
України!

Кафедра філософії права та
юридичної логіки,
відділ організації науково-дослідної роботи
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Курсанта академії визнано
переможцем конкурсу

18 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко та
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич нагородили переможців
першого конкурсу творчих та наукових робіт на теми прокурорськослідчої діяльності серед студентів.
Участь у заході взяли понад 2000 студентів усіх вишів країни з
роботами у вигляді презентацій, творів, відео та віршів. У півфінал
було відібрано 331 роботу.

Комісія з числа працівників Генеральної прокуратури України,
Міністерства освіти і науки України та викладачів провідних вишів
обрала з них 23 найкращі. Так, перемогли студенти із Миколаївської,
Закарпатської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської,
Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва. Від нашої академії
переможницею стала здобувач вищої освіти Ксенія Гапон.
Нагадаємо, Юрій Луценко та Лілія Гриневич у жовтні 2017 року
підписали спільний наказ «Про співпрацю та комунікацію між відомствами», який передбачає оголошення щорічних конкурсів творчих та
наукових робіт на теми прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів. Наразі перший такий конкурс завершено.
Юрій Луценко та Лілія Гриневич привітали переможців та вручили їм дипломи і пам’ятні подарунки.

Відділ організації науково-дослідної роботи

Чергові наукові здобутки
НАВС

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей у 2017-2018 навчальному році», для участі у підсумковій
науково-практичній конференції ІІ
туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії
25-28 квітня на базі Одеського національного університету імені І.І.
Мечникова, були запрошені студенти
для наукових доповідей та захисту
своїх робіт.
На адресу галузевої конкурсної
комісії було надіслано 67 наукових
робіт, з яких 6 – були недопущені через
плагіат, а решта – підлягали зовнішньому рецензуванню.
За його підсумками на науковопрактичну конференцію для захисту
було запрошено 31 учасника. Високий
рівень підготовки студентів та належне
виконання наукових робіт з 20 вищих
навчальних закладів України ускладнили роботу конкурсної комісії щодо
визначення переможців.
За результатом оцінювання комісією доповідей учасників конференції,
дипломом ІІІ ступеня нагороджено наукову роботу «Аномія як філософськоправова проблема» курсанта 4-го курсу навчально-наукового інституту № 1
Національної академії внутрішніх справ Алли Семижон.
У своїй роботі вона наголосила на тому, що поняття аномії має довготривалу історію свого існування. Зі старозавітних часів і до періоду Нового Часу
мислителі утверджували погляди на беззаконня як на руйнівне для суспільства явище. Протиставлення беззаконня порядку в суспільстві та концептуальний пошук методів подолання аномії були предметом філософського
осмислення багатьох шкіл, напрямків та окремих філософів.
Ми щиро вітаємо Аллу та її наукового керівника – доцента кафедри філософії права та юридичної логіки, кандидата педагогічних наук, доцента
Марію Роговенко та бажаємо їм нових звершень, витримки та творчого
натхнення.
Молоді вчені академії та їх наукові керівники ще раз підтвердили високий
науковий і педагогічний потенціал НАВС, яка по праву посідає провідне місце
як в системі відомчої освіти, так і серед інших вишів нашої держави.

Кафедра філософії права та юридичної логіки,
відділ організації науково-дослідної роботи
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10-11 травня студенти Національної академії внутрішніх справ взяли участь у другому
турі Всеукраїнської олімпіади з міжнародного
права (публічне та приватне) 2017/18 р.р., яка
проводилась на базі юридичного факультету
Університету економіки та права «КРОК», м
Київ. Попередньо було проведено конкурсний
відбір серед студентів та курсантів НАВС, у
якому глибокі теоретичні знання з міжнародного права та аналітичні здібності у розв’язанні кейсів на високому рівні проявили переможці відбіркового етапу Олміпіади – студенти другого курсу навчально-наукового інституту № 1 – Ігор Трохимчук, Дмитро Таратінов
та Аліна Скорик.
Слід зазначити, що Національна академія
внутрішніх справ вже другий рік поспіль бере
участь в олімпіаді з міжнародного права.
Неабияка наполеглива командна праця студентів та науково-педагогічного складу у цьому
році стала запорукою успіху. Бронзовим при-
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Вітаємо призера Всеукраїнської студентської
олімпіади з міжнародного права

Міжнародний мовно-літературний конкурс
імені Т. Г. Шевченка

З метою підтримки обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації
науково-дослідної роботи та згідно з Указом Президента
України «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка» 4
грудня в Київському університеті імені Бориса Грінченка
відбувся IІІ етап конкурсу. Дев’ять учасників представляли Національну академію внутрішніх справ, їм було запропоновано для виконання тестові і творчі завдання, пов’язані з життям і творчістю видатного українського поета,
художника, драматурга, основоположника сучасної української мови Т. Г. Шевченка.
Приємно, що доброю традицією стала вже не просто
участь у міжнародному конкурсі здобувачів вищої освіти
нашої академії, а й, власне перемога у ньому. Так, Яна
Тамілова курсант ІІ курсу ВСФП – переможиця 2016 року
- передала естафету Юлії Бабенко курсанту ІІ курсу ННІ
№ 1. Юлія відповідально і одночасно творчо поставилась
до підготовки на конкурс і показала хороші знання та вміння, посівши третє місце серед курсантів військових вишів.
Так тримати, Юліє! Вітаємо! І бажаємо перемоги в
фінальному етапі найпрестижнішого міжнародного мовно-літературного конкурсу!

Студентом академії
підкорено нову
наукову вершину

20 квітня у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені
К.Д. Ушинського (м. Одеса) відбувся ІІ тур
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт
2017/2018 навчального року у галузі “Педагогічна
та вікова психологія”.
До участі в
турнірі
були
запрошені переможці І-го туру,
який полягав у
відборі кращих
наукових робіт з
педагогічної та вікової психології.
Загалом на конкурс було подано більше 110
наукових
робіт,
до
участі
у
ІІ-му турі конкурсу було запрошено 28 переможців І-го туру, які представляли вищі
навчальні заклади з усієї України.
Від Національної академії внутрішніх
справ право змагатися у ІІ-му турі конкурсу
виборола студентка 6-го курсу навчальнонаукового інституту заочного та дистанційного
навчання Анастасія Чечко, яка неодноразово
брала участь у всеукраїнських наукових заходах.
Свою
наукову
роботу
на
тему:
“Особливості спілкування майбутніх психологів – екстравертів та інтровертів” вона готувала
протягом останніх трьох років, ще навчаючись

3 стор.

зером Другого етапу Всеукраїнської олімпіади з міжнародного права (публічне та приватне) 2017/18 р.р. став – Дмитро Таратінов.
Загалом у знаннях з міжнародного права
цього року змагались студенти і курсанти провідних університетів України з різних міст –
Київ, Одеса, Дніпро, Вінниця, Суми,
Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ,
Острог та інші.
Команда академії висловлює щиру подяку
ректору академії, генералу поліції другого
рангу Володимиру Чернєю за підтримку і
допомогу, а також науково-педагогічним працівникам кафедр, які доклали максимальних
зусиль для підготовки команди, не шкодували
вільного часу та своїми знаннями забезпечили
належну підготовку команди академії для
участі в Олімпіаді.

Кафедра конституційного права
та прав людини

VI Всеукраїнський турнір з історії

Команда НАВС виборола ІІ місце на VI Всеукраїнському студентському турнірі з історії, що проходив 7-9 листопада в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
У заході взяли участь 44 команди вищих навчальних закладів з різних куточків нашої
країни. У фіналі перше місце виборола команда Київського національного економічного
університету імені В. Гетьмана з результатом 73 бали, друге – Національна академія внутрішніх справ (72,9 бали) і третє місце посіла Збірна Команда – 70,7 балів. Слід зазначити,
що команда НАВС вперше брала участь у Всеукраїнському турнірі з історії і відразу вийшла у фінал та посіла призове місце.
У жовтні 2017 року в академії на базі кафедри історії держави та права був проведений
І етап турніру, у якому взяли участь усі бажаючі курсанти та студенти. Пізніше з фіналістів
турніру була сформована команда, яка почала ґрунтовну підготовку до
VI Всеукраїнського студентського турніру з історії під керівництвом професора кафедри
Наталії Романишин. До підготовки команди також доклали значних зусиль завідувач кафедри Олена Шкуратенко, професор кафедри Юрій Сокур, доценти Ніна Дорощук та Дмитро
Курас.
До команди увійшло п’ять членів наукового гуртка, який працює на базі кафедри історії держави та права: студенти 1 курсу ННІ № 3 Борис Ткачук (капітан) та Софія Чечель,

Кафедра юридичного документознавства

на факультеті № 2 під керівництвом доктора
психологічних наук, професора Олени
Хохліної, яка на сьогодні є професором кафедри юридичної психології академії.
Разом з тим, у нелегкій боротьбі за право
бути серед кращих, Анастасія Чечко зуміла
продемонструвала ґрунтовні знання, ерудованість і фахову компетентність під час свого виступу та обговорення наукових робіт інших конкурсантів.
За результатами змагань Анастасія Чечко
виборола
диплом
другого
ступеня
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 навчальному році у галузі “Педагогічна та вікова психологія”.
На думку Анастасії Чечко, уміння правильно, коректно і продуктивно вести спілкування,
зводячи до мінімуму негативні прояви темпераменту та їх вплив на взаємовідносини між
людьми у будь-яких сферах життя – є вагомим і
важливим умінням кожної людини. А тому у
професійній підготовці важливо враховувати
особливості спілкування майбутніх психологів,
його неусвідомлюваних та свідомих механізмів. Для цього необхідні знання власних особливостей, вміння та бажання їх розвивати,
удосконалювати, вміло і доцільно використовувати, оперувати ними для подолання різних
труднощів, що виникли в процесі взаємодії.
Щиро вітаємо Анастасію Чечко та доктора
психологічних наук, професора Олену Хохліну
з таким високим досягненням та бажаємо їм не
зупинятися на досягнутому і продовжувати
розвивати наявні наукові доробки вже на новому рівні – дисертаційному.

Навчально-науковий інститут
заочного та дистанційного навчання

курсанти 2 курсу факультету кримінальної міліції Дмитро Гайдай та Денис
Добровольський, а також курсант 1 курсу ННІ № 1 Олег Супрунчук.
Перед командою стояло непросте завдання – протягом місяця підготувати доповіді із 15
проблемних тем, які охоплювали питання, що стосувалися не тільки історії України, але й
всесвітньої історії. Наша команда блискуче впоралась із цією задачею і результатом напруженої роботи став вихід у другий етап Всеукраїнського студентського турніру з історії.
Під час змагань команда НАВС виступила у складі трьох осіб: студент 1 курсу Борис
Ткачук (капітан), курсант 2 курсу Дмитро Гайдай, а також курсант 1 курсу Олег Супрунчук.
Наші представники показали блискучу гру та володіння матеріалом. Протягом трьох днів,
що відбувався турнір, керівнику команди Наталії Романишин неодноразово доводилось
чути позитивні відгуки щодо нашої команди від команд-суперників та викладачів інших
ВНЗ України. Члени журі, що працюють у різних вишах країни, зазначали, що вони хотіли
б мати таких талановитих студентів у себе.
Блискучу гру, інтелект, глибоке розуміння історичних проблем, миттєве реагування,
здатність логічно і системно думати та аналізувати, проводити історичні паралелі, коректно
вести дискусію, майстерно рецензувати доповіді, працювати у команді – ось неповний список тих умінь і навичок, які продемонстрували представники Національної академії.
Хлопці показали витривалість та стійкість до стресових ситуацій, добру фізичну підготовку, адже турнір продовжувався три дні без перерв!
Наприкінці другого дня змагань стало відомо, що команда НАВС виборола право перейти у фінал і змагатись за призові місця. Вихід у фінал став приємною несподіванкою для
наших «новачків». Але і тут хлопці не розгубилися, а мобілізувавши сили, показали чудові результати. Стояло завдання – до ранку підготувати п’ять доповідей на доволі складну,
мало досліджувану історичну тематику. Наша команда блискуче впоралась з цим завданням! Не даремно у фіналі судді окремо відмітили командну гру студентів НАВС.
Вітаємо наших курсантів та студентів: Бориса Ткачука, Дмитра Гайдая і Олега
Супрунчука з перемогою! Бажаємо успіхів та нових досягнень!

Кафедра історії держави та права

