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Дню науки присвячується

Шановні друзі, колеги!
Вітаю Вас із професійним 

святом – Днем науки!
Споконвічно українська земля славилася

своїми вченими й винахідниками, напрацю-
вання та відкриття яких стали надбанням сві-
тового масштабу.

В умовах стрімкої інформатизації сус-
пільства наука перетворюється на ключо-
вий чинник у системі державотворення й
реформування правничої галузі. Істотним
важелем розвитку вітчизняної юриспру-
денції є всебічна підтримка молодих уче-
них шляхом створення мотиваційної плат-
форми, а також якісної матеріально-тех-

нічної бази для проведення досліджень на високому рівні з вико-
ристанням їх результатів на практиці.

Наш заклад визнано базовим у контексті  реалізації надзвичайно важ-
ливих інноваційних завдань з реформування правоохоронної системи та
правничої освіти. Саме академії було довірено започаткування підготовки
нової генерації поліцейських і запровадження найбільш актуальних для
практики фахових спеціалізацій з апробацією сучасних тренінгових про-
грам і методик кримінального аналізу, комп’ютерної розвідки, психофізіо-
логічних досліджень, фінансових розслідувань, антикорупційної діяль-
ності, забезпечення публічного порядку, зокрема за скандинавською
моделлю, в особливих умовах тощо. 

Упродовж тривалого часу якісно функціонують наукові лабораторії,
дослідницькі центри, відділ докторантури та ад’юнктури, у яких навча-
ються здобувачі освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти за
більшістю юридичних спеціальностей і психології. В академії створено
п’ять спеціалізованих учених рад, у складі яких плідно співпрацюють
академіки та члени-кореспонденти НАПрН, НАПН і НАН України, судді
Конституційного і Верховного судів, знані юристи та представники авто-
ритетних освітніх і наукових установ країни. У НАВС започатковано
низку юридичних наукових спеціальностей, а саме із юридичної психоло-
гії, оперативно-розшукової діяльності та філософії права.

Позитивною тенденцією є збільшення кількості розробок прикладно-
го спрямування. Лише протягом поточного навчального року виконано
близько 100 наукових замовлень служб Національної поліції. Низку з них
уже реалізовано, а окремі відзначено державними й міжнародними пре-
міями. Академія є  безпосереднім учасником підготовки проектів законів,
урядових рішень, державних програм, відомчих актів, її визнано центром
упровадження прогресивних технологій, форм і методів навчання.
Провідні науковці академії долучаються до роботи в складі профільних
парламентських й урядових комітетів, експертних груп МВС, МОН,
Мін’юсту, ДБР, НАПрН України, а також міжнародних неурядових орга-
нізацій, серед яких інституції ООН, РЄ, КМЄС, ОБСЄ тощо.

Здобутки науковців оприлюднено в монографіях і підручниках,
навчально-методичних посібниках, збірниках ситуаційних завдань і квес-
тів. Важливою складовою дослідницької діяльності є захист інтелектуаль-
ної власності. Протягом останніх років запатентовано понад 50 новітніх
приладів і технологій у галузі спеціальної та криміналістичної техніки. 

Щороку збільшується кількість здобувачів вищої освіти, які активно
залучаються до дослідницької роботи, чому організаційно сприяють
кафедральні гуртки, наукові товариства та рада молодих учених.
Розвивається мережа юридичних клінік академії, які  надають безоплатну
первинну правову допомогу населенню. 

Представники перемінного складу НАВС є постійними переможцями
та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій, а також олім-
піад, вікторин, чемпіонатів і турнірів різного рівня. 

Молоді вчені та їхні наукові керівники повсякчас засвідчують високий
науковий і педагогічний потенціал академії, яка на шляху до свого 100-річчя
по праву посідає чільне місце серед провідних закладів вищої освіти
нашої держави.                                                           Володимир Чернєй,

ректор НАВС доктор юридичних наук, професор
генерал поліції другого рангу

Науковий потенціал здобувачів
вищої освіти Національної академії
внутрішніх справ виявляється в
постійній активній участі в наукових
заходах, які проводять Міністерство
внутрішніх справ України,
Міністерство освіти і науки України,
Національна академія наук України
й інші відомства та організації.

Результати наукових досліджень
здобувачів вищої освіти публікують
у наукових журналах: «Науковий
вісник Національної академії внут-
рішніх справ», «Юридичний часо-
пис Національної академії внутріш-
ніх справ», «Часопис Київського уні-
верситету права», «Вчені записки
Таврійського національного універ-
ситету імені В.І. Вернадського», а
також у загальноукраїнській право-
вій газеті «Юридичний вісник
України».

У 2018/2019 навчальному році
здобувачі вищої освіти академії
стали учасниками різноманітних
всеукраїнських конкурсів і турнірів,
зокрема: команда НАВС у складі
курсанта 3-го курсу ННІ № 1 капра-
ла поліції Гайдая Дмитра, курсантів
2-го курсу ННІ № 1 рядових поліції
Супрунчука Олега та Єрмака Василя здо-
була ІІ місце у VIІ Всеукраїнському
студентському турнірі з історії;
команда академії в складі здобувача
вищої освіти ступеня магістра
ННІ № 1 старшого лейтенанта полі-
ції Семижон Алли, курсанта 4-го
курсу ННІ № 1 рядового поліції
Мурзо Євгенії та курсанта 2-го
курсу ННІ № 1 рядового полі-
ції  Самборської Марії
посіла ІІІ місце в
ІІІ Всеукраїнському тур-
нірі з філософії.

У Всеукраїнському
інвестігатіоні проекту
W i k i I n v e s t i g a t i o n –
Конкурсі з розслідування
корупції в межах проекту
«Підтримка запобігання
корупції та проведення
розслідувань шляхом
залучення громадськості на місцево-
му рівні», який фінансує
Європейський Союз, що відбувся
17–18 листопада 2018 року в
м. Києві, команда НАВС у складі
курсантів 3-го курсу ННІ № 1 рядо-
вих поліції Анастасії Дудко,
Владислави Устимчук та
Олександра Левчука посіла І місце.

Переможцем ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу наукових
студентських робіт у галузі
«Педагогічна та вікова психологія»,

який відбувся 23 квітня 2019 року в
Державному закладі «Південно-
український національний педаго-
гічний університет імені
К.Д. Ушинського», став студент 3-го
курсу ННІ № 1 Павло Заболоцький.  

Непересічний науковий потенціал
засвідчив курсант 4-го курсу
ННІ № 1 рядовий поліції
Євгенія Мурзо, яка здобула ІІ місце в
Національному конкурсі творчих
робіт (есе) «Європейські цінності»
до Дня Соборності України, що про-

водив Інститут політико-правових та
релігійних досліджень. Крім того,
Євгенія Мурзо посіла ІІІ місце в під-
сумковій науково-теоретичній кон-
ференції Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт у секції
«Теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових
учень; філософія права», 
а також отримала диплом ІІ ступеня
в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт зі спеціаль-
ності «Право» з темою наукового
дослідження «Юридична відповідаль-
ність за невиконання вимог криміналь-
ного процесуального законодавства». 

Курсант 4-го курсу ННІ № 1
рядовий поліції Яна Лесик за резуль-
татами публічного захисту своєї
наукової роботи «Дискримінація як
явище правової дійсності: конститу-
ційно-правовий аспект» виборола
ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт із галузі «Гендерні досліджен-
ня», що проходив 18 квітня
2019 року в Херсонському держав-
ному університеті.

18 квітня 2019 року студенти-
консультанти юридичної клініки
«Захист» ННІ № 1 капрали поліції
Анастасія Крупій, Марина Любич та
Владислава Устимчук стали пере-
можцями V Міжнародного студент-
ського саміту «Перспективи збере-
ження і розвитку демократичних
тенденцій функціонування держави
в умовах загострення глобалізацій-
них викликів», що проходив у
Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ.

18 квітня 2019 року на базі
Університету державної фіскальної
служби України відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціальнос-
ті «Кримінальне право та криміно-
логія; кримінально-виконавче
право», у якому взяли участь понад
50 студентів різних закладів вищої
освіти України. Від академії в кон-
курсі брала участь і здобула почесне
ІІ місце курсант 4-го курсу ННІ № 1
Анастасія Запорожець, яка предста-
вила наукову роботу  «Булінг –
сучасна проблема України (криміно-
логічна характеристика та заходи
запобігання)».

25 квітня 2019 року на базі
Національного педагогічного уні-
верситету імені М.П. Драгоманова
відбувся II етап Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт іноземною мовою за професій-
ним спрямуванням з гуманітарних
наук нефілологічного профілю. Від
академії право змагатися в II турі
конкурсу вибороли курсанти 4-го

курсу ННІ № 1 рядові
поліції Лесик Яна,
Шакотько Катерина та
Шимків Анастасія.
Вони представили свої
наукові дослідження в
секції «Політологія та
право», супроводжуючи
виступи мультимедій-
ними презентаціями.
Під час урочистого
нагородження конкур-

сантів Лесик Яну відзначено дипло-
мом II ступеня, а Шакотько
Катерину та Шимків Анастасію –
сертифікатами учасників.

Бажаємо молодому поколінню
наснаги для продовження славних
традицій академії та реалізації
потужного потенціалу на всеукраїн-
ському й міжнародному рівнях. 

Відділ організації наукової 
діяльності та захисту 
прав інтелектуальної

власності

17 квітня 2019 року в Центрі фізич-
ного виховання та спорту Національного
технічного університету «Київський
політехнічний університет імені Ігоря
Сікорського» відбулося нагородження
призерів змагань із футзалу серед сту-
дентських команд закладів вищої освіти
міста Києва.

Яскравим моментом відкриття цере-
монії став виступ Народного ансамблю
барабанщиць Національної академії
внутрішніх справ. Творчим подарунком
колективу була художньо-вокальна ком-
позиція «Молодь змінює світ» у вико-
нанні солістів Народного ансамблю пісні
й танцю.

За підсумками зимових змагань
2018/2019 навчального року перше місце

посіла футбольна команда НАВС
«Динамо-Академія». Кубок переможця
чемпіонату Президент ФАСК Володимир
Місюра вручив ректору Національної ака-
демії внутрішніх справ Володимиру
Чернєю. Гравців і тренерів команди було
нагороджено медалями й дипломами.

Збірна команда НАВС «Динамо-
Академія» розпочала свій шлях до пере-
моги з першості міста Києва, де брали
участь 11 команд закладів вищої освіти
столиці. Футбольна команда провела
20 календарних зустрічей та 18 разів здо-
була перемогу, забивши у ворота суперни-
ків 146 м’ячів, 57 із яких забив Ярослав
Кругляк. Саме він став найкращим бом-
бардиром турніру.

Відділення комунікації

Футбольна команда НАВС «Динамо-Академія» – переможець змагань із футзалу серед
студентських команд ЗВО м. Києва

У НАВС спортсмени Василь
Вірастюк і Сергій Конюшок

провели для курсантів 
спортивну руханку

10 квітня, у Всесвітній день здоров’я, у Національній академії внутрішніх справ
уже традиційно відбувся фестиваль «Рух заради здоров’я».

На запрошення ректорату на базі відділу спеціальної та фізичної підготовки
(с. Віта-Поштова) почесні гості – заслужений майстер спорту України, дворазовий
володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк спільно з українським

атлетом, президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком – провели
для курсантів академії відкритий тренінг із фізкультури.

Участь у заході взяли викладачі профільних кафедр, представники
Всеукраїнського центру здоров’я населення «Спорт для всіх» Міністерства молоді та
спорту України.

Захід  супроводжувала урочиста композиція Народного ансамблю барабанщиць
академії. 

Курсанти ННІ № 1 на плацу під ритмічну спортивну мелодію продемонстрували
яскравий флешмоб із синхронним виконанням спортивних вправ і рухів.

Всесвітньо відомі спортсмени Василь Вірастюк і Сергій Конюшок провели для
здобувачів вищої освіти показовий комплекс фізичних вправ – руханку під девізом що
«Спорт – це невід’ємний компонент здоров’я людини, ефективний чинник гартуван-
ня характеру правоохоронця».

Ректор Володимир Чернєй з власного досвіду наголосив на важливості здорового
способу життя у фізичному й духовному становленні особистості, формуванні муж-
ності, витривалості, зосередив увагу на значенні заходу для профорієнтаційної робо-
ти з молоддю, передусім для цьогорічних кандидатів на вступ до Національної акаде-
мії внутрішніх справ.

Відділення комунікації

Уміємо навчатися – уміємо й відпочивати
Життя курсантів і студентів Національної академії внутрішніх справ є цікавим та насиченим також

після навчання. Відділ виховної, соціальної роботи та дозвілля НАВС усіляко сприяє розвитку творчої
особистості кожного здобувача вищої освіти нашого закладу.

28 лютого 2019 року в Національній академії
внутрішніх справ відбувся заключний концерт
конкурсу-огляду художньої самодіяльності.
А перед тим упродовж листопада 2018 року в
академії тривали конкурсні перегляди тематич-
них програм у межах огляду-конкурсу худож-
ньої самодіяльності.

Члени журі переглянули конкурсні програ-
ми, підготовлені колективами навчально-науко-
вих інститутів № 1, 2, 3, Київського центру пер-
винної професійної підготовки «Академія полі-
ції», курсантами Прикарпатського факультету.
Курсанти й студенти академії продемонстрували неабиякі здібності, яскраві таланти, високий рівень
виконавської майстерності, розмаїття репертуару, прагнення до творчого розвитку та самовдосконален-
ня. Переможцями огляду-конкурсу стали п’ять творчих колективів та 11 окремих виконавців у
жанрі вокалу, хореографії, авторської поезії, оригінального жанру з усіх підрозділів, що брали
участь у змаганнях.

З нагоди свята весни для жінок і дівчат НАВС  відбувся святковий концерт. Цього дня в академії пану-
вав святковий настрій. Здавалося, що повітря пронизане сонячним промінням і подихом весни. Цю чарів-
ну атмосферу доповнили урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок та миру.

Ліричний настрій свята підтримали й артисти: Артем Кай – дворазовий переможець шоу-програми
«Караоке на Майдані», учасник телевізійної програми «Х-фактор»; Сергій Соловйов – лауреат міжнарод-
них конкурсів, учасник телевізійної програми «Х-фактор»; Сергій Скулинець – «Шоумен року – 2018»,
заслужений артист естрадного мистецтва України; Тарас Яценко – лейтенант поліції, старший інспектор
відділення організації служби Київського центру «Академія поліції»; Юрій Обозненко – автор-викона-
вець. Вони зі сцени освідчувалися в коханні чарівним жінкам академії, захоплюючись їх вродою, красою
душі та щирістю сердець.

Відділ виховної, соціальної роботи та дозвілля

1983 рік. Захист дисертації Єрохіна А.О. 
Зліва направо: В.М. Васильченко – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінології,
профілактики та виправно-трудового права КВШ МВС, вчений секретар першої спеціалізованої ради

по захисту дисертацій; В.Ф. Захаров – начальник КВШ МВС, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-
лейтенант міліції; Ю.І. Римаренко – заступник начальника КВШ МВС з наукової роботи, доктор філософ-

ських наук, професор, полковник внутрішньої служби

Здобутки молодих науковців академії 

Конкурс ради ветеранів НАВС «Наше ретрофото»
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Офіцери та курсанти академії як придані
сили надавали допомогу територіальним
органам поліції в забезпеченні публічної без-
пеки та порядку на виборчих дільницях
Києва, Київської області й інших регіонів
України (Тернопільської, Чернівецької,
Хмельницької, Житомирської, Івано-
Франківської областей). Також вони несли

службу під час дебатів кандидатів у
Президенти України на НСК «Олімпійський». 

Особовий склад НАВС охороняв громад-
ський порядок пліч-о-пліч з представниками
всіх центральних органів виконавчої влади,
що належать до системи МВС. Поліцейські
під час  виборів несли службу в складі наря-
дів, слідчо-оперативних груп і груп діалогу.

Також вони охороняли правопорядок у
місцях розташування виборчих дільниць,
супроводжували виборчі скриньки й доставку
бюлетенів.

Перед несенням служби ректор і прорек-
тори Національної академії внутрішніх справ
провели інструктаж для курсантів та офіцерів,
залучених до охорони публічного порядку.

Особовий склад було спрямовано на
дотримання законодавства, вимог щодо
особистої і транспортної безпеки, ввіч-
ливого спілкування з громадянами,
представниками засобів масової інфор-
мації тощо. Додатково проведено
стройові огляди, перевірено дотримання
правил носіння однострою поліцей-
ських.

У НАВС неодноразово проводилися
практичні заняття, тренінги та квести за
участю представників практичних підроз-
ділів НПУ з опрацювання алгоритмів дій
поліцейських у разі вчинення порушень
законодавства на виборчих дільницях.

Керівництво Міністерства внутріш-
ніх справ України й громадяни  відзначи-
ли високий рівень роботи поліцейських

із забезпечення публічної безпеки під час
виборів Президента України.

Цей досвід роботи має важливе зна-
чення для якісної підготовки майбутніх
правоохоронців.

Відділення комунікації

Офіцери та курсанти НАВС забезпечували публічний порядок і безпеку 
під час виборів Президента України

Поліцейський квест – новий формат 
захисту результатів стажування

Під час захисту стажування здобувачами вищої освіти ступеня магістра використовують-
ся елементи поліцейського квесту. На спеціально створеному й обладнаному навчально-тре-
нувальному полігоні («Кабінет службової особи», «Кімната впізнання») в умовах, макси-
мально наближених до реальності, здобувачі об’єднувалися в слідчо-оперативні групи та
відповідно до обраних ролей виконували завдання, засвідчуючи знання й уміння, здобуті за
період навчання.

До складу комісії ввійшли представники практичних підрозділів, науково-педагогічні
працівники кафедр кримінального процесу, криміналістики та судової медицини.

За результатами  заходу було визначено типові помилки та підтверджено  ефективність
практики запровадження поліцейського квесту як важливої та невід’ємної складової під час
захисту стажування.

Майбутня робота в поліції передбачає формування в здобувачів вищої освіти практичних
навичок. Поліцейський квест допомагає змоделювати різні практичні ситуації та забезпечи-
ти умови для їх комплексного використання, удосконалити загальні та професійні якості, а
також  сприяє підвищенню рівня компетентності та злагодженій роботі в команді.

Квестові завдання та порядок захисту розроблені відповідно до вимог Департаменту пер-
соналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України (наказ МВС України «Про
використання методичних рекомендацій з проведення поліцейського квесту» від 12.10.2018
№ 22/2–5178) та передбачені в освітньому процесі як обов’язкова складова підготовки фахів-
ців за Програмою стажування здобувачів ступеня вищої освіти магістра (рішення Вченої
ради НАВС  від 17.11.2018 № 18) з урахуванням розбудови в центральному корпусі НАВС
навчальної бази тренувальних полігонів.

Кафедра кримінального права

Прикарпатський факультет 
приймав абітурієнтів

Вибір професії – надзвичайно важливий етап у житті кожної людини. Усвідомлений вибір
майбутнього фаху зумовлює успішність самореалізації, соціалізації, кар’єрного та професійного
зростання. Визначитися у виборі закладу освіти старшокласникам допомагають профорієнтацій-

ні заходи науково-педагогічних
працівників навчальних закладів
різного рівня акредитації.
Однією з досить ефективних
форм профорієнтації є прове-
дення Дня відкритих дверей у
закладі освіти, що допомагає май-
бутньому абітурієнту максималь-
но наблизитися до реальних умов
навчання після закінчення школи.

14 квітня Прикарпатський
факультет (м. Івано-Франківськ)
Національної академії внутрішніх

справ гостинно зустрів майбутніх абітурієнтів, які мріють пов’язати свою долю з професією, деві-
зом якої є «Безпека народу – найвищий закон». Свято розпочалося з екскурсії  до «поліцейського
містечка професій». Там усі охочі мали змогу ознайомитися з особливостями роботи слідчого й
експерта-криміналіста на місці вчинення кримінального правопорушення, узяти безпосередню
участь у пошуку, виявленні, фіксації дактилоскопічних і трасологічних слідів. Також гості міста
професій оглянули вміст слідчих валіз, проаналізували методику складання фоторобота. Вони
мали можливість ознайомитись із видами вогнепальної зброї та вибуховими речовинами, які зна-
ходяться на озброєнні Національної поліції, і заходами безпеки при поводженні з ними.

Після екскурсії в актовій залі до гостей з вітальним словом звернулася декан факультету Юлія
Терещенко, яка розповіла про напрями підготовки, форми навчання й умови вступу до академії.
Свято продовжили чудовими номерами у виконанні учасників художньої самодіяльності факуль-
тету: неповторним було звучання духового оркестру курсантів, чарівних пісень у виконанні
вокально-інструментального ансамблю з числа курсантів та науково-педагогічних працівників
факультету. Хорошого настрою  присутнім додали учасники хореографічного гуртка факультету
курсанти Богдана Пугачова і Владислав Карбашевський, які виконали сюжетну постановку.

Після святкового концерту увазі
майбутніх абітурієнтів було представ-
лено спортивну композицію з елемен-
тами самозахисту, рукопашного бою,
прийомів самбо та боксу, а також так-
тику  дій поліцейських в умовах різно-
манітних екстремальних ситуацій з
використанням службових автомобілів
під час масових заворушень.
Представники вубухотехнічного відді-
лу ГУ НП в Івано-Франківській облас-
ті продемонстрували присутнім, як за
допомогою розшукового собаки здійс-
нюють пошук вибухових речовин і пристроїв, а також затримання та знешкодження правопоруш-
ників. Бойове злагодження показали слухачі військової кафедри під час наступального бою бойо-
вої групи механізованого взводу, ознайомивши гостей з порядком пересувань, ведення вогню та
наданням самому собі екстреної медичної допомоги після поранення, а також евакуації поранено-
го з лінії вогню.

На плацу стройові прийоми зі зброєю демонстрували курсанти факультету, дворазові учасни-
ки парадів до Дня Незалежності в місті Києві брати Роман і Максим Вараниці, курсанти другого
та третього курсів Андрій Корнелюк і Олег Максимів. Під звуки духового оркестру курсанти кар-
бували крок під час проходження урочистим маршем.

На завершення свята всіх гостей частували смачною курсантською кашею з польової кухні.

Прикарпатський факультет

12–13 квітня в Національному центрі ділового та культур-
ного співробітництва «Український дім» відбулася
XXXIII Міжнародна спеціалізована виставка  «Освіта та
кар’єра – 2019».

Захід організувало Товариство «Знання» України за спри-
яння Міністерства освіти і науки та Національної академії

педагогічних наук
України.

Мета виставки –
презентація досягнень
вітчизняних та іно-
земних закладів осві-
ти, ознайомлення із
сучасними інновацій-
ними технологіями
навчання та обгово-
рення перспектив
співпраці в європей-
ському освітньому
просторі.

Національна ака-
демія внутрішніх
справ традиційно
взяла активну участь у
заході поряд з провід-
ними університетами
Німеччини, Польщі,
Словаччини, Франції
та Чехії.

Усі охочі отримали вичерпну інформацію стосовно умов
вступу до академії, особливостей організації освітнього проце-
су та працевлаштування випускників.

За підсумками конкурсу НАВС було відзначено золотою
медаллю в номінації «Стандартизація вищої освіти та удоско-
налення якості освітньо-виховного процесу», що для закладу
зі специфічними умовами навчання є надзвичайно цінною та
знаковою нагородою.

Відділ організації та координації 
освітнього процесу

«Освіта та кар’єра – 2019»

У НАВС відбулася 
зустріч Голови КМЄС 

в Україні з курсантами
4 квітня 2019 року ректор Національної академії

внутрішніх справ Володимир Чернєй спільно з
Головою Консультативної місії Європейського
Союзу в Україні Кястутісом Ланчінскасом зустрілися
з курсантами академії.

Під час зустрічі керівники в дружній атмосфері
поспілкувалися зі здобувачами вищої освіти. Голова

КМЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас розповів курсантам
про особливості правоохоронної діяльності за кордоном,
реалізацію ключових реформ, роботу в галузі диплома-
тичних відносин.

Своєю чергою, ректор НАВС Володимир Чернєй
зазначив, що співпраця академії з міжнародними експер-
тами є досить тривалою та плідною. Наш заклад вищої
освіти вже традиційно слугує платформою для проведен-
ня різноманітних тренінгів з питань лідерства й управлін-
ня, публічної безпеки, поліції діалогу, протидії домаш-
ньому насильству за участю міжнародних експертів, різ-
нопланових заходів, що відбуваються за сприяння КМЄС.

Загалом зустріч була результативною, адже здобувачі
вищої освіти змогли поглибити свої знання стосовно
діяльності європейських інституцій, зокрема поліції.

Відділення комунікації

У НАВС відбуваються тренінги КМЄС в Україні з питань забезпечення публічного порядку
У Національній академії внутрішніх справ відбувся тренінг Консультативної місії Європейського Союзу в Україні з питань забез-

печення публічного порядку. Науково-педагогічні працівники НАВС спільно з представниками КМЄС в Україні проводили навчан-
ня для керівного складу Національної поліції України відповідно до вимог
міжнародного досвіду.

Головним питанням для обговорення були особливості скандинавської
моделі охорони публічної безпеки та порядку. Тренінг передбачав два етапи –
теоретичний і практичний.

Курс охоплював підготовку командирів трьох рівнів: стратегічного (відпо-
відає європейському «золотому»), операційного («срібного») і тактичного
(«бронзового»). Тренінг проводять з метою навчання особового складу НПУ
запобігати кризовим ситуаціям і попереджувати конфлікти між учасниками
заходів, а також між ними та правоохоронцями.

Головним принципом скандинавського підходу є так зване сприяння,
тобто роль поліції полягає в тому, щоб гарантувати захист прав учасників
мирного зібрання, а не обмежувати їх.

Наказом МВС України затверджено Концепцію запровадження в діяльності органів і підрозділів Національної поліції України
скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів.

Новий підхід у забезпеченні публічного порядку може стати важливим кроком на шляху до повного оновлення методів поліцей-
ської роботи в Україні, завдяки якому масові зібрання розглядатимуть як право людей, що треба захищати, а не як загрозу, якої слід
остерігатися.                                                                                                                                                  Відділення комунікації

Історія створення та розвитку 
ад’юнктури та докторантури академії

Невід’ємною складовою функціонування академії як головного в системі Міністерства внутрішніх справ України закладу вищої
освіти із специфічними умовами навчання зі статусом національного є підготовка науково-педагогічних кадрів.

З 1970 року на базі Київської вищої школи МВС СРСР створено ад’юнктуру за чотирма спеціальностями. Відтоді на навчання
щорічно набирали до 15 досвідчених офіцерів.
Ад’юнктами першого набору були А.А. Міхеєв,
П.М. Назаров, В.О. Спінов, А.О. Шейко та ін.
Більшість випускників ад’юнктури, зокрема
І.П. Голосніченко, М.М. Дорогих, А.В. Іщенко,
І.П. Козаченко, А.М. Колодій, В.С. Кузьмічов,
В.Г. Лукашевич, згодом захистили докторські дисерта-
ції, якісно зміцнивши науковий потенціал  відомих
закладів вищої освіти, наукових установ і правоохо-
ронних інституцій країни.

1983 року шестеро з 11 ад’юнктів поповнили
викладацький склад академії. Серед них
О.Ф. Долженков, В.А. Мисливий, А.А. Музика,
В.М. Чисніков, а також почесний науковий працівник
академії О.І. Галаган. 1993 року, відповідно до рішен-
ня Атестаційної комісії МОН України, в академії було відкрито докторантуру. Серед докторантів різних років – знані  юристи сучас-
ності, професори С.Д. Гусарєв, О.М. Джужа, А.В. Іщенко, О.В. Копан, В.С. Кузьмічов, В.С. Медведєв, О.І. Остапенко, Л.Д. Удалова,
С.С. Чернявський, Ю.М. Чорноус, В.О. Шамрай, В.К. Шкарупа. Загалом за весь період функціонування в докторантурі та ад’юнкту-
рі академії навчалося понад 5 тис. осіб, близько 700 із них – на денній формі. Нині проходять підготовку вісім докторантів і майже
300 ад’юнктів та аспірантів.

Розвитку підрозділу свого часу сприяли фахівці науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу академії, з-поміж яких
П.П. Козлов, В.М. Батюк і В.І. Женунтій. У різні часи його очолювали Р.А. Калюжний (доктор юридичних наук, професор),
В.В. Коваленко (доктор юридичних наук, професор, ректор академії у 2010–2014 рр.), І.С. Братков (кандидат юридичних наук,
доцент), Є.Д. Лук’янчиков (доктор юридичних наук, професор), С.М. Корецький (кандидат юридичних наук), Р.А. Сербин (доктор
юридичних наук, професор, проректор академії). Нині керівником відділу докторантури та ад’юнктури став доктор юридичних наук,
доцент О.Ю. Дрозд. З 2016 року відділ докторантури та ад’юнктури забезпечує підготовку докторів філософії, що ознаменувало
інтеграцію академії до європейського освітнього простору. З урахуванням оновлення законодавства про вищу освіту започатковано
та ліцензовано спеціальності 081 – «Право», 033 – «Філософія» і 053 – «Психологія».

Сьогодні відділ докторантури та ад’юнктури відіграє важливу роль у життєдіяльності академії, забезпечуючи якісну підготовку
здобувачів освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти, упевнено наближаючись до свого 50-річного ювілею та 100-річчя
НАВС.

Відділ ад’юнктури та докторантури
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