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31 травня, в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва
НАВС, як і в багатьох столичних навчальних закладах, пролунав останній дзвоник.
У переддень літньої пори родина ліцею зібралась на плацу,
щоб надати путівку у вир дорослого життя своїм вихованцям.
Цього дня для привітання учнів, до закладу завітали:
голова президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України Іван Красюк, заступник директора
Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС Василь Кобко, начальник управління департаменту поліції охорони Руслан Шугай, радник
голови НПУ Сергій Будник, депутат Київради Олег
Костюшко, а також інші почесні гості, рідні та друзі.
Спостерігаючи за урочисто вбраними ліцеїстами,
можна було помітити на їх обличчі і радість, і сум водночас, адже за роки навчання ліцей став для них другою
домівкою, де вони пізнавали світ, людей та знайшли
багато нових друзів.
Відрадно, що ректорат академії, а зокрема його
очільник Володимир Чернєй, завжди по особливому
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ставляться до своїх наймолодших вихованців. Вони потребують неабиякої уваги й батьківської опіки, бо багато з них

На порозі дорослого життя

втратили когось з батьків ще зовсім малими. Тож, звертаючись

«Міс-академія 2018»

У теплий літній вечір, 14 червня, в Національній академії внутрішніх справ відбувся конкурс жіночої грації та вроди «Міс – академія». За титул найчарівнішої дівчини НАВС змагались 10 гарних і
талановитих учасниць, які представили всі підрозділи вишу.
Конкурси оцiнювало вельмишановне жюрi, до складу якого

увійшли: проректор НАВС Руслан Сербин, директор Центру культури та мистецтв МВС України Віталій Челканов, відома телеведуча,
заслужений журналіст України Світлана Леонтьєва, головний спеціаліст Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини
Солом’янської РДА Вікторія Любченко, а також співачка Анастасія
Жбанкова.
Аби отримати титул першої красуні дівчата представляли себе у
конкурсах «Дефіле», «Будьмо знайомі (візитка) інтелектуальний конкурс», спортивний конкурс «Поліцейські в дії», «Шукаємо таланти».
Після кожного виступу дівчата відправлялись до «green room», де
відповідали на запитання у форматі бліц-інтерв’ю в он-лайн режимі.
Між конкурсами вокальними номерами глядачів розважали неперевершені таланти нашої Альма-матер.
У фіналі, за підсумками голосування журі, титул переможниці

дістався курсантці навчально-наукового інституту № 2 Аліні Яцині,
першою віце-міс стала Каріна Косенко (ННІ № 3), а почезне звання
другої віце-міс та міс глядацьких симпатій отримала Анна Дарморос
(ННІ №2).
Потому відбулось нагородження та вручення головного титулу і,
звісно ж, корони. Всі учасниці отримали подарунки і букети квітів від
ректорату.
Вітаємо!

Відділення комунікації
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до ліцеїстів, ректор зазначив: «Хотів би, щоб ви ніколи не забували про тих, хто дав вам життя, вчив і виховував. Тож дякую
вам за сумлінне навчання, вагомі здобутки та призові місця на
олімпіадах. Нехай вам завжди щастить і береже Бог». Потому
кращим ліцеїстам Володимир Васильович вручив подяки і
медалі «95 років НАВС».
З вітальними словами також звернулися й інші
почесні гості, які побажали випускникам щасливої долі,
миру, злагоди, адже у непростий час ці юнаки і дівчата
йдуть у самостійне життя і мають довести чого варті та
на що здатні.
Потім були обійми, поцілунки, святковий концерт,
фотографування на добру пам’ять, а також зустріч ректора з батьками.
Попереду у наших випускників зовсім інше, вже
доросле життя. Тож нехай кожен з них знайде свою стежину, обере ту професію, яка визначить його подальшу
долю, звичайно ж, у мирній і суверенній Україні.

Відділення комунікації

“Динамо Академія” громить “Легпром”

23 травня в рамках 17 туру чемпіонату Футбольної асоціації студентів м. Києва (ФАСК) на футбольному полі КНУ
ім. Т.Шевченка команда “Динамо-Академія” зустрічалась з командою
“Легпром” (Київського національного університету технології та дизайну).
З перших хвилин відчувалося, що наші хлопці підійшли до даного
протистояння вкрай налаштовано і вже на початку першого тайму стало
зрозуміло, хто вийде переможцем даного матчу, оскільки вже на 30 хвилині рахунок зустрічі був 4-0 на користь НАВС. М’ячі на рахунку
Кругляка Ярослав, Богдана Сергія, Троцика Костянтина та Саливона
Дениса.
В другому таймі тренерським штабом було проведено ряд замін, які
тільки додали креативу в гру, “динамівці” створили п’ять стовідсоткових
моментів біля воріт суперника, однак обіграти їх голкіпера вдалося тільки одного разу. Костянтин Троцик оформив дубль
і встановив остаточний рахунок в зустрічі 5-0.
“Динамо-Академія” здобуває впевнену перемогу над командою “Легпром” та, маючи в своєму доробку 26 пунктів,
претендує на п’єдестал пошани в сезоні ФАСК 2017-2018.
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Від сьогодні у кожного з вас розпочинається новий етап
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Відрадно, що серед наших колишніх
вихованців – відомі політичні та громадські діячі, видатні вчені, керівники правоохоронних структур, навчальних

закладів і наукових
установ, олімпійські
чемпіони, є й Герої
України. Ми віримо в
те, що і ви долучитесь до лав компетентних юристів, гідних
називатися випускниками Національної
академії внутрішніх
справ.
В и н я т ко в і с т ь
нинішнього випуску

Видається з березня 2000 року

Шановні випускники!

Від імені колегії Міністерства внутрішніх справ України та від себе особисто
щиро вітаю із визначною подією у вашому житті – закінченням Національної академії внутрішніх справ.
Період вашого навчання і професійного
становлення співпав із створенням
Національної поліції – правоохоронного
відомства європейського зразка. Саме вам –
новому поколінню захисників суспільства –
випадає нелегка , але гідна місія підтримання конструктивних кроків на шляху модернізації правоохоронних органів, розбудови
демократичної європейської держави та
досягнення суспільної злагоди в країні.
Упевнений, що отримані знання ви
вміло застосуєте у своїй почесній справі
боротьби зі злочинністю, захисту інтересів
громадян та безпеки суспільства.
Пам’ятайте, довіра народу – це найкраща оцінка нашої спільної роботи. Ваш
професіоналізм, високий рівень моральних і ділових якостей сприятимуть партнерським стосункам поліції та народу. Ваша енергія та патріотизм освіченість і
висока культура необхідні нашій державі. Нехай принципи законності, справедливості, відповідальності й гуманності будуть основою вашої професійної діяльності.
Переконаний, що вам вистачить витримки, наснаги та знань із честю виконувати свій службовий обов’язок. Будьте гідними високої та благородної місії захисника України!
Тож бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя благополуччя, міцності духу, родинного миру та спокою. Нехай любов до України надихає вас на нові
звершення в благородній справі вірного служіння українському народові

З повагою
Міністр внутрішніх справ України

внутрішніх справ дала путівку в життя майбутнім висококласним фахівцям, і наше суспільство поповниться
новим поколінням правоохоронців.
За майже вікову історію в нашій альма-матер підготовлено понад 50 тисяч юристів-правоохоронців, які на
різних посадах несуть службу в кожному підрозділі
МВС України та Національної поліції України, а також
працюють в органах прокуратури, юстиції, СБУ,
Державної фіскальної служби, Кримінально-виконавчої служби, судових органах, в юридичній сфері тощо.

Прикарпатський факультет

www.naiau.kiev.ua
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ВКЗ НАВС

Змагання проходило в декілька етапів:
«Інтелектуальний штурм», «Ситуація»
та «Знай свої права». На першому
етапі командам необхідно було по
черзі відповісти на 10 питань і за
кожну правильну відповідь отримати
один бал. Другий етап передбачав
надати правову оцінку трьом різним
ситуаціям. І на завершальному етапі
необхідно було вміти чітко класифікувати права та обов’язки.
За підсумками доволі таки напруженої гри перемогла команда «Ius corpus», яка продемонструвала високі
знання у всіх трьох категоріях.
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– набір 2014 року складав
присягу ще міліції, а при
реформуванні МВС у 2015
році, курсанти присягнули
вже як поліцейські. Тож завтра майже
700 наших молодих офіцерів відбувають
до практичних органів усіх регіонів, у
тому числі в Донецькій і Луганській
областях, а це за кількістю – штат трьохчотирьох крупних районних відділів
поліції.

А.Б. Аваков

Бажаю Вам шанувати своїх батьків, а також не забувати
викладачів і наставників, їхньої життєвої науки і мудрості. Не

зупиняйтеся на досягнутому, прагніть до нових вершин. Хай
Вам щастить у всьому. Удачі Вам, добра й успіхів!

З повагою
ректор
генерал поліції другого рангу

В.В. Чернєй
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В академії проходили навчання для підрозділів детективів Національної поліції України

В Національній академії внутрішніх справ, 21 травня, відбулася церемонія відкриття тренінгів за участю Голови НПУ,
генерала поліції другого рангу Сергія Князєва, голови
Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіса Ланчінскаса,
заступника начальника Головного слідчого управління НПУ –
начальника управління організації роботи та методичного
забезпечення полковника поліції Руслана Дударця, першого
проректора НАВС полковника поліції Станіслава Гусарєва та
проректора полковника Сергія Чернявського.
Сергій Князєв окреслив важливість діяльності детективів в
кримінально-процесуальному процесі та зауважив, що попередній запуск проекту в районах дозволив виявити певні проблеми та виклики, що виникають в роботі новостворених
детективних підрозділів. За його словами такі результати
допоможуть внести корективи як в поточну, так і в майбутню
діяльність фахівців на практичному та законодавчому рівнях.
Варто зауважити, що Голова Нацполіції відзначив готовність
академії до участі у проекті.
Очільник КМЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас у своєму

зверненні повідомив про повне сприяння місії у цій нелегкій
справі як ресурсами, так і передачею досвіду іноземними

фахівцями-правоохоронцями. Також він виокремив необхідність створення нової системи оцінки ефективності роботи
поліції та детективів зокрема, адже попередня система оцінювання застаріла та не відповідає європейським вимогам до

Курсанти ННІ №3 відпрацювали дії при проведенні
поліцейських операцій на базі полку «Київ»

15 травня, в межах навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка», для курсантів другого курсу ННІ №3
було організовано виїзне заняття за темою: «Затримання озброєних суспільно-небезпечних осіб у різних умовах», яке
пройшло на базі полку патрульної поліції особливого призначення «Київ» ГУНП в м. Києві.
Під час теоретичної частини заняття з молоддю поспілкувався капітан МВС України, учасник антитерористичної
операції, командир полку «Київ» Віталій Сатаренко.
Він зупинився на основних завданнях, виконання яких на сьогодні забезпечує його полк. А це широкий спектр
обов’язків: охорона публічного порядку, особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод і законних інтересів від злочинних
посягань, запобігання правопорушенням на вулицях та інших громадських місцях, припинення їх, забезпечення правопорядку при
проведенні масових заходів, ліквідація наслідків надзвичайних
ситуацій як на території Києва, так і зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Віталій
Сатаренко детально ознайомив з діями співробітників патрульної
поліції при затриманні озброєних суспільно-небезпечних осіб.
Практичну частину заняття проводили досвідчені інструктори
полку «Київ» з бойової та фізичної підготовки та завідувач кафедри
тактико-спеціальної підготовки, полковник поліції Олександр
Каверін.
Вони наголосили на важливості правильного екіпірування бійців, які працюють в особливих умовах, та відпрацювали різні алгоритми дій особового складу під час затримання озброєних суспільно-небезпечних осіб.
Частина групи, що складалася з найбільш підготовлених курсантів, вивчала спеціальні тактичні прийоми боротьби
та заходи фізичного впливу, що необхідні для захоплення озброєних злочинців, у яких були задіяні страйкбольні гвинтівки, навчальні пістолети та ножі. В той час інші курсанти, серед яких дівчата, переймали безцінний досвід бійців полку
та мали змогу особисто попрацювати зі зброєю нового покоління: пістолетом «Форт-14», пістолетами-кулеметами
«Форт-224», «Форт-226» та штурмовою гвинтівкою «Форт-221».
Заняття пройшло надзвичайно цікаво, курсанти отримали поради та настанови від професіоналів своєї справи, а
головне – відчули наскільки значима їхня майбутня професія поліцейського у захисті громадян України від протиправних дій злочинців.

Тактичні навчання
з надання домедичної допомоги

На Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) заступником
голови Івано-Франківської обласної організації Червоного Хреста
України, тренером з першої медичної
допомоги Ярославом Джигітою спільно з лікарем-терапевтом Іриною
Сухоручко зі здобувачами вищої освіти
було проведено тактичні навчання з
надання домедичної допомоги.
Сьогодні суспільство хоче бачити в
правоохоронцях захисників прав та
свобод, захисників від злочинних посягань, захисників життя та здоров’я.
Тому, здійснюючи підготовку поліцейських, з метою всебічної обізнаності та
готовності до виконання своїх завдань,
з поліцейськими проводять різні практичні заняття та тактичні навчання, максимально наближені до реальних
умов.
Кожен працівник поліції, виїжджаючи за викликом, повинен бути
готовим надати як юридичну, так і медичну допомогу. Під час тактичних
навчань Ярослав Джигіта розповів та показав курсантам алгоритм дій
під час раптової зупинки серця в дорослих та дітей, одним та двома рятувальниками. Після чого вони змогли самостійно відпрацювати навики на
манекенах.

Прикарпатський факультет

ВСГР ННІ №3

сучасної правоохоронної структури.
Від імені колективу академії також виступив проректор
Сергій Чернявський, який подякував керівництву НПУ та
представникам КМЄС за високу довіру та можливість навчати
спеціалістів нового формату у нашому виші. Він зауважив, що
головним викликом стане не механічне поєднання функцій
оперативного співробітника та слідчого, а розробка й напрацювання кардинально нового плану підготовки правоохоронців.
Першопрохідцями таких тренінгів стали співробітники
відділів розслідування особливо тяжких злочинів слідчих
управлінь ГУНП у м. Києві та областях, а також науково-педагогічні працівники НАВС. Для них викладатимуть досвідченні представники КМЄС в Україні, які розглядатимуть питання
протидії корупції, фінансових розслідувань, відмивання грошових коштів, гендерних питань та прав людини, управління
та лідерства, боротьби з організованою злочинністю, міжнародної співпраці тощо.

Леонід Кальченко

Участь ректора в засіданні
Комітету ВРУ з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

6 червня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за
головуванням народного депутата України Андрія Кожем’якіна.
На порядку денному обговорювалися законодавчі питання та ініціативи, серед
яких
проект
Закону України
«Про внесення
змін до Закону
України “Про
Національну
поліцію” (щодо
відрядження
поліцейських
до державних
(міждержавних) органів, підприємств, установ і організацій та присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням на службі в поліції)» (реєстр. № 8339), поданий народним депутатом України Андрієм Тетеруком.
Активну участь в обговоренні цього законопроекту брав ректор,
генерал поліції другого рангу Володимир Чернєй, адже питання присвоєння спеціальних чергових звань особовому складу Національної
академії внутрішніх справ є досить актуальним та важливим.
Нині законопроект перебуває на розгляді в першому читанні та
робота над ним триває.
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Міжнародний семінар з питань
протидії новим психоактивним речовинам

8 червня, в Національній академії внутрішніх справ завершив роботу триденний міжнародний семінар з питань
протидії новим психоактивним речовинам для практичних та науково-педагогічних працівників правоохоронних
органів за участю іноземних фахівців.
До проведення такого актуального заходу залучались іноземні експерти проекту Європейського
Союзу з протидії наркотиків та організованої злочинності, регіонального офісу ООН з наркотиків та злочинності (UNODS), представництва ЄС в Україні.
Від української сторони у семінарі взяли участь
представники правоохоронних органів та закладів
освіти: Департаменту протидії наркозлочинності та
Академії патрульної поліції НПУ, адміністрації ДПС
України, ДПтС, ДФС, СБУ, Генеральної прокуратури
України та інші. НАВС, разом з представниками від
профільних кафедр, представляли перший проректор
Станіслав Гусарєв та проректор Сергій Чернявський.
Сьогодні питання поширення психоактивних речовин є актуальним не лише для України. Це світова проблема,
яка трансформується, набуває нових форм, методів і загроз, а це, в свою чергу, вимагає від нас максимальної концентрації сил і засобів у боротьбі з нею. Не таємниця, що основним споживачем таких речовин є молодь у всьому
світі. З цим пов’язані серйозні ускладнення стану здоров’я: передозування, тяжкі психічні розлади, ВІЛ тощо.
Під час заходу учасниками розглядалися проблеми нових психоактивних речовин як явища (їх види та властивості), особливості їх виявлення та вилучення, а також обговорені реальні можливості щодо організації міжнародного співробітництва правоохоронних органів із цих питань.
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Особовий склад академії взяв участь у відкритті столичної футбольної фан-зони

У центрі Києва, 24 травня, відкрилась фан-зона, де фут-

больні вболівальники під час проведення фіналу Ліги
Чемпіонів УЄФА мали нагоду спостерігати за перебігом матчів.
Одночасно з цим розпочав роботу мобільний інформаційний центр МВС, в якому працювали офіцери та курсанти

НАВС, Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС. Про його функції розповіли під час брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, Голова Національної поліції Сергій Князєв та Голова Державної служби з надзвичайних
ситуацій Микола Чечоткін, ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй.
«У мобільному інформаційному центрі МВС біля фанзони будуть працювати всі служби міністерства: Нацполіція,
ДСНС та НГУ. Вони надаватимуть необхідну інформацію для
гостей столиці та допоможуть вирішити будь-які проблеми,
починаючи з того, як пройти до потрібної локації і закінчуючи
наданням більш суттєвої допомоги», - сказав Сергій Яровий.
«Ми розробили поліграфічну продукцію, яка допоможе
нашим іноземним гостям на їх рідній мові зорієнтуватися у
Києві, отримати відповіді на найпоширеніші запитання. Також
для цього працюють англомовні поліцейські-перемовники та
курсанти Національної академії внутрішніх справ», – зазначив
очільник Нацполіції Сергій Князєв.
Також в програмі урочистостей на киян та гостей очікував

Як стати хорошим слідчим:
поради професіонала

29 травня на Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) науково-педагогічними
працівниками кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності
для курсантів третього курсу було організовано зустріч із заступником начальника
слідчого управління ГУНП в ІваноФранківській області, підполковником
поліції Олександром Крамаренком.
Головною темою обговорення були складові професійної компетентності працівників органів досудового розслідування.
Під
час
зустрічі
Олександр
Крамаренко розповів здобувачам вищої
освіти про необхідність високих знань з
юридичних дисциплін, зокрема з кримінального права та процесу, що є запорукою успішної
кваліфікації вчиненого правопорушення та його розслідування. Враховуючи тривалий досвід
роботи в слідчих підрозділах, практичний працівник розповів про тонкощі застосування норм
Кримінально-процесуального законодавства України у своїй практичній діяльності, а також
окремо зупинився на проблемних питаннях проведення негласних (слідчих) розшукових дій,
застосування заходів забезпечення кримінального провадження та міжнародного співробітництва.
На завершення зустрічі практичний працівник ще раз наголосив на тому, що період навчання у закладі вищої освіти є важливою складовою формування теоретичних знань, які необхідно вміти застосовувати у практичній діяльності в майбутньому.
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“Я маю право!”

З метою реалізації Указу Президента України «Про оголошення в Україні 2018 року –
роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» 7 червня, в ННІ №1, працівниками відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення академії та «Центру сім’ї» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з
курсантами інституту проведено захід з підвищення правової свідомості, культури та
освіченості молоді.
У зібранні взяли участь представники
таких організацій: директор «Центру сім’ї»
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Валерія Савенок; начальник
Управління державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління
юстиції у місті Києві Віталій Чепурний; головний державний виконавець Солом’янського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві Андрій Амборський; начальник відділу Солом’янського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві Олена Бондар; начальник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві Рада
Дашутіна; директор Четвертого київського центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Сергій Бреус.
Під час своєї доповіді психолог академії Вікторія Строїч зазначила, що від правосвідомості кожної людини залежить рівень культури правової держави, тому для майбутніх правоохоронців важливо знати свої права та чітко дотримуватись законності та дисципліни під час
виконання службових обов’язків щоб бути гідним прикладом для громадян.
Кожен з гостей розповів про особливості роботи їх організацій, розкрили процедуру реєстру цивільних актів, звернення особи до суду, якщо боржник відмовляється виконувати судове рішення добровільно, відшкодування коштів та висвітлили практичну складову взаємодії та
співпраці Міністерства юстиції та Національної поліції України.
Особовий склад академії підтримує проект Міністерства юстиції України «Я маю право!»
та планує впродовж року проводити правопросвітницькі заходи даного напрямку.

ННІ №1

виступ Народного ансамблю барабанщиць Національної ака-

демії внутрішніх справ, які приємно здивували присутніх
своїм яскравим номером, і отримали цілком заслужені оплески.
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Практичне закріплення теоретичних знань
– запорука набуття
професійних компетентностей

З метою закріплення здобутих теоретичних знань курсантами, кафедрою адміністративної
діяльності, за сприяння керівництва академії, Департаменту патрульної поліції та Управління
патрульної поліції в м. Києві, для курсантів другого курсу навчально-наукового інституту №1
проведено практичні заняття на базі відділу спеціальної та фізичної підготовки НАВС (с. Віта
Поштова). Їх основним змістом в освітньому процесі є
наближення юнаків та дівчат
до реалій практичної діяльності поліції. Запорукою
набуття професійних вмінь і
навичок є залучення до
освітнього процесу поліцейських, які зараз перебувають
на службі в поліції, щодня
припиняють правопорушення різного змісту та небезпеки, вирішують проблеми, які заважають ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок.
Заняття провели професор кафедри адміністративної діяльності НАВС Василь Варивода за
участі заступника начальника Управління патрульної поліції в місті Києві Дмитра Євдокимова
та інспектора відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в місті Києві
Руслана Гавриленка. Також у заходах брали участь доцент кафедри адміністративного права та
процесу Марина Співак, старший викладач кафедри адміністративного права та процесу Діана
Муратова, викладач кафедри адміністративного права та процесу Ірина Бухтіярова, викладач
кафедри тактико-спеціальної підготовки Богдан Ліщук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Володимир Дідковський, викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки
Євген Бакутін, викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Володимир Малєєв.
Під час занять моделювались ситуації, які виникають щодня в діяльності поліції чи можуть
виникнути під час залучення до забезпечення публічної безпеки та порядку курсантів вищих
навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
Увага приділялась моделюванню нестандартних ситуацій, відпрацьовано ефективний алгоритм дій поліцейських щодо вирішення конфліктних ситуацій, припинення та локалізація правопорушень, притягнення винних до відповідальності, зокрема в умовах фінального матчу Ліги
чемпіонів УЄФА 2017/18 років у Києві.
Відпрацьовано алгоритми поведінки, ефективної комунікації, нетерпимості та недопущення
расової дискримінації, дотримання законності та прав людини. Курсанти закріпили навички
своєчасної та оперативної взаємодії з черговою службою поліції, виклику слідчо-оперативних
груп поліції та за необхідності бригад служби «103», Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підрозділів Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції тощо.
Особлива увага приділялась основам надання поліцейським невідкладної домедичної допомоги, проведенню домедичного огляду. Також відпрацьовувались:
- питання щодо відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст.ст. 266, 130 КУпАП; Постанова КМ України від 17 грудня 2008 р. N 1103 та Наказ МВС
та МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735);
- оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: особливості, повноваження, першочергові дії на місці ДТП,
опитування учасників ДТП, складання схем, протоколу, видача тимчасового дозволу на право
керування т/з (ст.124 КУпАП, ст. 286 КК України, Наказ МВС України від 07.11.2015 № 1395);
- особливості застосування превентивних та поліцейських заходів примусу: вимоги до поліцейського заходу, особливості застосування, алгоритми дій у випадках виявлення заборонених
речей, підстави виклику слідчо-оперативних груп поліції, особливості взаємодії (ст. 264, 265
КУпАП, ст. 34, 45 Закону України «Про Національну поліцію»);
- питання ефективної комунікації з особами схильними до вчинення правопорушень.

Василь Варивода,
професор кафедри адміністративної діяльності

