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Футбольна команда НАВС взяла участь
у змаганнях за «Кубок Міністра внутрішніх справ України – 2017»

На базі Харківського національного
університету внутрішніх справ 20-22
вересня проходили змагання з футболу
«Кубок Міністра внутрішніх справ
України – 2017».
Попередньо, для визначення найкращих з кращих, на початку вересня
пройшли відбіркові матчі, в яких команда
НАВС виборола право на участь в
фінальних зустрічах з найсильнішими
командами відомства.
Під час триденного турніру відбулося
18 матчів між футбольними командами
Національної поліції України, Державної
прикордонної служби України, Державної

служби України з надзвичайних ситуацій,
Національної гвардії України, а також
командами Департаменту патрульної поліції, Департаменту поліції охорони, вищих
навчальних закладів МВС України, зокрема і Національної академії внутрішніх
справ.
Не зважаючи на постійну завантаженість навчанням та практикою, представники Національної академії внутрішніх
справ під час запеклої боротьби на полі
продемонстрували високий рівень володіння м’ячем, за результатами посівши
почесне п’яте місце.

Флешмоб з нагоди
Міжнародного дня студентського спорту

Вихованці Національної академії внутрішніх справ завжди беруть участь у різноманітних спортивних подіях, адже здорове тіло, а відтак і здоровий дух є важливою запорукою їх щоденного навчання та служби. Тож будь-які спортивні змагання
є ще однією чудовою нагодою для хлопців та дівчат,
аби зміцнити командний
дух та провести час
насичено і з користю.
20 вересня Міністерство
освіти і науки спільно зі
Спортивною студентською
спілкою України провели
урочисте
святкування
Міжнародного дня студентського спорту. Долучилися
до події і вихованці академії, яких очікувала насичена та активна програма –
від танцювального флешмобу до дружніх змагань між студентами різних вишів з доступних видів спорту.
Відрадно, що наші курсанти вибороли перемогу у змаганнях з перетягування
канату, а у силовій категорії (гирьовий спорт) посіли перші три місця.
Наостанок, окрім спортивних активностей, приємною несподіванкою для всіх
присутніх став виступ ансамблю барабанщиць НАВС, а також відзначення студентів
нагородами від організаторів.

Вдячність за підтримку

Шановні друзі і колеги. Висловлюю безмежну вдячність і підтверджую глибоку повагу рідному колективу за вияв щирої, вкрай
важливої уваги і надану моїй родині допомогу в надзвичайно
тяжку годину. Неминуче трапилось неочікувано, передчасно.
Дружні слова підтримки, теплі співчуття, миттєві вирішення
складних організаційних питань додали віри і сил.
Високо ціную участь всіх тих, хто знав про наше горе і як міг
сприяв віддаленню трагедії. Дива не сталося… Оперативно і
доброзичливо, з повним розумінням ситуації відгукнулись ректорат і Вчена рада, кожен інститут і факультет, центри, відділи і
служби, всі підрозділи логістики, ветеранська організація.
Відчуття горя не стихло, але вкотре впевнився – разом перенести
його дійсно легше.
Вагався – чи доречно розміщати цей реквієм у нашій газеті, та
ще й в урочистому її випускові? І все-таки наважився. Адже
Присяга на вірність народові – це не тільки обов’язок боронити
незалежність держави, забезпечувати правопорядок і протидіяти
злочинності. Присяга передбачає й високоповажне, чуйне ставлення до людей не лише взагалі, а й готовність завжди прийти на допомогу окремій особистості суспільства. Ці якості набуваються протягом всього навчання і закріплюються на службі. Тож людяність
повсякденно формується і стверджується у кожного курсанта, слухача і студента на славних традиціях поколінь.
У цьому особливе призначення колективу академії, в якій сповідується духовність і моральність у такий непростий для країни
час.
Низький уклін колективу, в якому навчався і маю честь працювати майже півстоліття.

Ветеран праці, міліції,
МВС і НАВС
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Відділення комунікації

«У здоровому тілі - здоровий дух»

Під час проведення табірного збору на території відділу спеціальної та фізичної
підготовки для курсантів перших курсів відбулося святкування Дня спорту.
У заході взяли участь проректор НАВС Руслан Сербин, керівники інститутів, постійний склад
академії і, звичайно ж, першокурсники.
На початку зібрання начальник
підрозділу Юрій Наумець наголосив, що заняття спортом - це не
лише запорука здоров’я, а й один
із чинників успішної професійної
діяльності.
У цей день змагалися першокурсники - майбутні правоохоронці: мужні хлопці та тендітні дівчата. У запеклій боротьбі ніхто не хотів програти, тому разом вони виконували цікаві
завдання та долали перешкоди.
На святі панувала весела та дружня атмосфера, глядачі завзято вболівали та підтримували учасників змагань.
Тож, цілком закономірно, що за активну участь у сприянні розвитку фізичної культури переможці були нагороджені грамотами, а саме: ННІ № 1 (естафета чоловіки
4х400), ННІ № 1(естафета жінки 4х400), Патрошик М.І ННІ № 1, Дудник І.І. ННІ №
2, ННІ № 1 (команда), ННІ № 3 (команда).
Нагородою для всіх учасників свята став солодкий стіл.
Зазначений захід є мотивом для масового розвитку фізкультури та спорту, взірцем
для юних курсантів.

Відділ соціально-гуманітарної роботи
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Для багатьох перше вересня – особливе свято. Для
юних вихованців Національної академії внутрішніх
справ День знань, крім того, є і початком становлення в
якості захисника правопорядку та закону.
Привітати з визначною подією у їх житті, а також

www.naiau.kiev.ua

початок нового професійного шляху. Ми вдячні вам,
дорогі першокурсники, за ваш вибір, а також вашим

День знань

новим навчальним роком до відділу спеціальної та
фізичної підготовки прибуло керівництво вишу, науково-педагогічний склад, близькі й рідні курсантів.
На початку заходу очільник академії, генерал поліції
другого рангу Володимир Чернєй зачитав вітальну телеграму від Міністра внутрішніх справ України Арсена
Авакова, а у своєму виступі зазначив: «Важлива подія –

батькам за те, що довірили своїх дітей нашому колективу. Ми не підведемо. Попереду вас чекають складні
завдання та високі вимоги українського суспільства.
Сучасний поліцейський у навчанні та роботі повинен
відповідати міжнародним стандартам. Ви маєте не лише
досконало знати законодавство, але і бути аналітиками,
володіти іноземними мовами, використовувати новітні
технології. Ви будете отримувати знання в непростий
час, але хочеться вірити, що наступний День знань ми
зустрінемо в мирі на всій території нашої незалежної
Батьківщини. Тож хочу побажати вам добра, миру,
наснаги та успіхів у подальшому самостійному житті!».
Після цього, за доброю традицією, Володимир
Васильович вручив юним курсантам символічну залікову книжку.
З початком навчання курсантів також привітали завідувач кафедри теорії держави та права, підполковник
поліції Андрій Завальний та провідний фахівець кафедри військової підготовки, учасник АТО, підполковник
поліції Андрій Бахтов.
На завершення заходів першокурсники продемонстрували стройовий вишкіл, пройшовши маршем по

24 серпня, у День Незалежності України, у центрі
Києва, відбувся військовий парад.
Після
слів
привітання
від
Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України Хрещатиком
рушили колони військовослужбовців всіх структур
Збройних сил України.
Приємною новизною цьогорічного параду була
участь військових підрозділів з різних країн – членів
Північноатлантичного Альянсу. Поряд з керівництвом
держави, представниками центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народними депутатами України, борцями за незалежність України у ХХ столітті, учасниками АТО в
Донецькій та Луганській областях, громадськими об’єднаннями і релігійними організаціями, діячами науки та

культури до святкових заходів долучились і глави зарубіжних оборонних відомств країн-партнерів.
Почесну місію – представити Міністерство внутрішніх справ України, в черговий раз довірено курсантам
та офіцерам Національної академії внутрішніх справ.
Традиційно вів парадний розрахунок ректор навчального закладу, генерал поліції другого рангу Володимир
Чернєй.
Впевнено карбуючи крок, представники академії
пройшли урочистим маршем чітко і злагоджено.
Після проходження військових, Глава держави подякував всім очільникам парадних розрахунків.
По завершенню офіційної частини параду, учасники
військового маршу і ансамблю барабанщиць, долучилися до урочистостей на Михайлівській площі столиці.

Видається з березня 2000 року

плацу – цьому майбутні правоохоронці навчилися під
час табірного збору.
Після офіційної частини рідні разом із винуватцями
свята мали можливість оглянути територію відділу,
ознайомитись з умовами проживання, харчування та

навчання, відвідати тематичну виставку техніки, обладнання та спорядження Національної поліції України, а
також особисто поспілкуватися з ректором та керівниками структурних підрозділів академії.
У свою чергу, бажаємо молодому поповненню високих здобутків та успіхів на шляху здобуття вищої освіти!

Відділення комунікації

Почесну місію – представляти Міністерство внутрішніх справ України – виконано!

Серед поважних гостей – перший заступник міністра
внутрішніх справ Сергій Яровий, Голова Національної
поліції Сергій Князєв і його перший заступник
В’ячеслав Аброськін. Вони привітали особовий склад
Національної академії зі святом, побажали успіхів на
правоохоронній ниві та бути завжди на сторожі закону і
порядку.
Всі учасники парадного розрахунку на чолі з ректором отримали грамоти і подяки.
Кияни та гості міста могли побачити ще одне проходження маршем нашого парадного розрахунку та феєричний виступ ансамблю барабанщиць.
Віримо, що лише разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави.

Людмила Зеленко
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міжнародних експертів, забезпечення функціонуванКонференція трудового колективу ня
об’єднаної юридичної клініки, поліпшення матері-

26 вересня відбулася щорічна Конференція
трудового колективу Національної академії внутрішніх справ, у роботі якої взяло участь 362 делегати від
структурних підрозділів вишу.
Конференція заслухала звіт ректора академії, доктора юридичних наук, професора, генерала поліції другого
рангу Володимира Чернєя про підсумки діяльності в
2016/2017 навчальному році та завдання колективу на
2017/2018 навчальний рік. Доповідач прозвітував про
результати роботи, вагомі здобутки за минулий навчальний рік, виконання умов Колективного договору між
адміністрацією та первинною профспілковою організацією Національної академії внутрішніх справ на 20172019 роки. Він зосередив увагу на забезпеченні
освітньо-виховного процесу та наукових здобутках, розширенні післядипломної освіти та забезпеченні первинної професійної підготовки поліцейських, особливостях
цьогорічної вступної кампанії, результатах проведеного
конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, стану дисципліни та законності
серед особового складу, міжнародній співпраці, фінансовому забезпеченні, розвитку матеріально-технічної
бази та інфраструктури вищого навчального закладу.
При цьому, ректор академії наголосив на основних

завданнях колективу на найближчу перспективу, зокрема подальше покращання якості освітнього процесу та
наукових досліджень, їх практичну спрямованість, зміцнення якісного кадрового потенціалу, перш за все, наукових і науково-педагогічних працівників, залучення до

проведення занять та наукових досліджень фахівцівпрактиків, запровадження нових спеціалізацій за участі

альної бази та оновлення інфраструктури вишу.
В обговоренні звіту виступили радник міністра внутрішніх справ України, почесний професор НАВС
Дурдинець В.В., перший проректор академії, професор,
полковник поліції Гусарєв С.Д., проректор академії,
професор, полковник поліції Чернявський С.С.,
професор кафедри кримінального процесу професор Азаров Ю.І., головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи доктор юридичних наук Орлов Ю.Ю., голова профспілкового комітету
первинної профспілкової організації Стародуб О.Ю.
Конференція одноголосно схвалила звіт ректора академії та визнала, що його діяльність повною мірою
спрямована на реалізацію поставлених перед колективом вищого навчального закладу завдань. В ухваленому
конференцією рішенні визначено пріоритетні напрями
діяльності академії на 2017/2018 навчальний рік.
Конференція обрала п’ять виборних представників
до складу Вченої ради НАВС.
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Налагодження комунікаційних механізмів між представниками ЗМІ
та працівниками правоохоронних органів

На Прикарпатському факультеті НАВС (м. ІваноФранківськ), 22 вересня, відбувся навчальний семінар
«Захист професійної діяльності журналістів та свободи

слова в Україні: протидія безкарності», який є четвертим
із серії семінарів для працівників правоохоронних органів, суддівського корпусу, журналістів та представників
громадянського суспільства. Організаторами заходу
виступили Адміністрація Президента України,
Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України,
Національна академія внутрішніх справ, проект Ради
Європи «Зміцнення свободи медіа та створення системи
Суспільного мовлення в Україні», а також ГО «Інститут
масової інформації».
Мета семінару - підвищення обізнаності представни-

ків правоохоронних органів та суддівського корпусу
щодо змін у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві та вдосконалення навичок застосування законодавства щодо захисту професійної діяльності журналістів в Україні. Особливо цікавим цей захід
був для представників мас-медіа, оскільки темі налагодження ефективних комунікаційних механізмів між представниками ЗМІ та працівниками правоохоронних органів приділялась значна увага.
Першим з вітальним словом до учасників зібрання
звернувся ректор Національної академії внутрішніх
справ Володимир Чернєй: «Сьогоднішній захід – це
висока спільна відповідальність за підвищення обізнаності в суспільстві стосовно механізмів і сучасної практики правового захисту професії журналіста. На вас очікують презентації ключових національних та міжнародних фахівців у сфері медіа. Серед тренерів-лекторів –
аналітики Ради Європи, знані фахівці Європейського
суду з прав людини, медіа-юристи, експерти-правоохоронці, вчені, відомі громадські діячі».
Також Володимир Васильович окремо зупинився на
деяких з основних засад бачення нової комунікації МВС
та журналістської спільноти, зокрема про введення
позаштатної інформаційно-консультативної ради при
Національній академії внутрішніх справ. І упереджуючи
питання присутніх – чому саме при НАВС, а не безпосередньо при МВС, відповів: «Ризики легше передбачити
на етапі підготовки правоохоронця, а під час служби –
це складніше».
У ході семінару близько 200 представників

Національної поліції, прокуратур, суддів, а також представники громадських організацій та журналісти мали
нагоду заслухати Голову офісу Ради Європи в Україні
Мортена Енберга, фахівців з Адміністрації Президента
України, Міністерства внутрішніх справ України, ІваноФранківської обласної адміністрації, Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, ГО «Інститут масової інформації», Національної
академії внутрішніх справ та ін.

Також програмою семінару був передбачений брифінг для представників ЗМІ. Журналісти активно задавали питання, що стосувалися їх професійної діяльності
і отримували вичерпні відповіді від провідних експертів
і науковців.

Участь керівництва НАВС у семінар-нараді

28 вересня в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася міжвідомча семінар-нарада «Актуальні питання
реалізації Концепції реформування освіти в

Міністерстві внутрішніх справ України».
У
заході
взяли
участь
ректор
Національної академії внутрішніх справ
Володимир Чернєй, проректори Сергій
Чернявський та Андрій Запотоцький. Серед
учасників також були представники МВС
України, очільники вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС.
На порядку денному розглядались такі
питання: виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування освіти в
МВС; підсумки проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання у 2017 році
(позитивний досвід, недоліки, перспективи

на 2018 рік); стан організації первинної професійної підготовки поліцейських.
На нараді були презентовані проекти моделі підготовки поліцейських у вишах МВС. Зокрема,
Національна академія внутрішніх справ представила
відеоролик з інноваційними методиками навчання, які
використовуються для підготовки поліцейських.
Наступного дня учасники семінар-наради відвідали
Національну академію Національної гвардії України, а
також Національний університет цивільного захисту
України.
Потому відбулася екскурсія територією академії, де
була представлена виставка сучасної техніки та озброєн-
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ня. Присутні мали змогу оглянути навчально-матеріальну базу – сучасний навчальнотренувальний комплекс з вогневої підготовки, тощо.
Під час проведення семінар-наради обговорено

нагальні питання, що стояли на порядку денному другого дня роботи, відбувся конструктивний обмін думками та планами на перспективу, а саме підвищення рівня професійної підготовки у навчальних закладах МВС.
Підбиття підсумків зустрічі відбулося у
Національному університеті цивільного
захисту України. Тут вже були визначені
стратегічні напрями подальшої діяльності.
Не обійшлося й без цікавої та пізнавальної
екскурсії університетом, з організацією
роботи якого ознайомив ректор Володимир
Садковий.
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Святкування Дня
Національної поліції України

4 серпня на Софіївській площі столиці відбулися урочистості з нагоди другої річниці
створення Національної поліції України.
На свято завітали вище керівництво держави, МВС України, Національної поліції
України та Націоналної академії внутрішніх справ, зокрема, ректор та проректори, почесні
іноземні гості та кияни.
У вітальному слові Президент України Петро Порошенко зазначив, що за два роки
діяльності правоохоронці отримали високу оцінку громадян завдяки професійному виконанню завдань із протидії злочинності, забезпеченню публічної безпеки
і порядку, вірному служінню ідеалам добра і справедливості та побажав правоохоронцям міцного здоров’я, успіхів, сил та наснаги у
щоденній роботі.
До привітань також долучились
Арсен Аваков та Сергій Князєв.
Потому відбулось урочисте вручення штандарту Національної
поліції. В рамках соціального проекту «Здійснити мрію» 4-річному
хлопчику, який наразі проходить
складне лікування, було вручено особистий жетон з написом.
Приємним сюрпризом для глядачів став виступ зведеного колективу барабанщиць.
Чарівні представниці НАВС разом з дівчатами з Маріуполя та Харкова вразили яскравим
виступом, не залишивши нікого байдужим.
Окрім того, всі бажаючі мали нагоду насолодитися музичними номерами та ознайомитися з фотовиставкою «До і після». На експозиції було продемонстровано, ким працювали
теперішні поліцейські Києва до того, як прийшли в поліцію. Також на площі були розміщені намети, де охочі служити в Нацполіції могли заповнити анкети.
Після закінчення офіційної частини, на площі ще довго лунала музика, люди фотографувалися та вітали поліцейських з їх днем.

Людмила Зеленко

3 стор.

Створено Наглядову раду НАВС

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту НАВС
Вчена рада на своєму засіданні 26 вересня створила Наглядову раду
Національної академії внутрішніх справ, затвердила її Положення та персональний склад у кількості 15
осіб із числа представників
органів державної влади та
місцевого самоврядування,
громадських діячів, діячів
освіти і науки, керівників
підприємств, установ та
організацій.
Головою
Наглядової
ради обрано радника міністра внутрішніх справ
України, почесного професора
НАВС
Василя
Дурдинця. Звертаючись до присутніх, Василь Васильович подякував за висловлену довіру та запевнив у подальшій плідній діяльності Наглядової ради, спрямованій на якісну підготовку нової генерації правоохоронців та примноження
здобутків академії.
Відповідно до Статуту НАВС та затвердженого Положення, Наглядова рада
сприятиме вирішенню перспективних завдань розвитку академії, залученню
фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку, ефективній взаємодії академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, а також питань фінансування
діяльності НАВС та розвитку її матеріально-технічної бази, здійснюватиме громадський контроль.
Голова та члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки на громадських засадах.

З Днем народження, наш дорогий ліцею!

15 вересня в Юридичному ліцеї ім. Ярослава
Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ
відбулись урочисті заходи з нагоди дня створення
навчального закладу.
Щоб привітати свою альма-матер з 17-річчям зібрались керівництво, педагоги та вся велика родина ліцеїстів. До заходу також долучились почесні гості: перший
проректор Національної академії Станіслав Гусарєв,
керманичі закладу, що очолювали його в різний період,
а також дружина колишнього ректора НАВС, чиє ім’я
носить ліцей – Людмила Кондратьєва.
На початку урочистостей до уваги присутніх була
продемонстрована вокально-хореографічна композиція
«Україна».
Станіслав Дмитрович передав вітання від ректора
Національної академії Володимира Чернєя, привітав
присутніх з цим святковим днем та побажав закладу
освіти подальшого розвитку. «У 2007 році, за розпорядженням Кабінету Міністрів України навчальному закладу дали ім’я Ярослава Кондратьєва. Я дуже радий, що

нам пощастило з ним працювати. Він доклав багато
зусиль, щоб втілити в життя всі свої ініціативи і ліцей

3 жовтня, за сприяння управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, на базі спортивного комплексу військової частини № 1948 проходила військово-патріотична гра «Патріот». Учасники збірної команди ННІ № 3
гідно представили Національну академію внутрішніх
справ, посівши почесне перше місце.
У грі взяли участь команди навчальних закладів
Дарницького району столиці: Медичного коледжу № 3,

На початку заходу усі присутні переглянули виставку зброї та техніки.
А далі, після дружніх та теплих привітань, розпочалися змагання.
Учасники «Патріоту» намагались максимально показати свою витривалість, спритність та силу при виконанні конкретних завдань. Команди змагалися у стройовій
підготовці, підтягуванні на перекладині, стрибках на
скакалці, розбиранні та збиранні автомату, воєнізованій
естафеті. Фіналом змагань стало перетягування канату.
По всіх позиціях команда ННІ № 3 отримала високі
оцінки професійного журі та була відзначена Кубком за
перше місце та грамотами. Вручали нагороди начальник
відділу
національно-патріотичного
виховання
Міністерства молоді та спорту Микола Ляхович, керівник Всеукраїнської асоціації учасників АТО, Олексій
Сломчинський та депутат Київської міської ради Юлія
Ярмоленко.
Після офіційної частини приємним подарунком для
всіх стала концертна програма від професійного творчого колективу.
Щиро вітаємо наших переможців – слухачів магістратури: Тетяну Салій, Олександра Маслюка,
Володимира Ткачука, Владислава Щирого та курсантів:
Богдана Дзядченка, Івана Жовтовського, Олександра
Бромарецького, Олега Савенчука. Також дякуємо за підтримку учасників змагань тренеру, старшому викладачу
кафедри тактико-спеціальної підготовки Юрію

Професійного будівельного ліцею, Київського обласного вищого професійного училища харчових технологій
та Коледжу комп’ютерних технологій та економіки НАУ.

Переможці гри «Патріот»

Секретаріат Вченої ради НАВС

став справжньою домівкою для своїх вихованців – дітей,
чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Ліцей функціонує в Національній академії внутрішніх справ, і про
нього знає вся країна. Тому будьте гідними звання ліцеїста, наполегливо навчайтесь та будьте справжніми
патріотами своєї країни. Здоров’я вам, добра і успіхів в
оволодінні новими знаннями», - зазначив проректор.
Потому до вітань долучились й інші гості.
Друзі ліцею подарували багато цінних подарунків,
які знадобляться в освітньому процесі та в буденному
житті ліцеїстів.
Також навчальний заклад привітали вчорашні ліцеїсти, а сьогодні – першокурсники НАВС. Курсанти подякували керівництву та викладачам за науку, виховання,
затишок та тепло, що отримували повсякчас, навчаючись тут.
Опісля відбувся чудовий концерт, який підготували
талановиті юнаки й дівчата. Він подарував атмосферу
свята та гарний настрій усім присутнім.
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Корнійчуку та завідувачу відділення соціально-гуманітарної роботи Богдану Думі.
З нагородами, позитивними емоціями та гарним
настроєм команда повернулася до навчального підрозділу, де на оперативній нараді їх привітав директор інституту Дмитро Андреєв.
Вважаємо, що шляхетна мета військово-патріотичної
гри «Патріот» – забезпечення єдності виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту

Вітчизни, формування засад здорового способу життя
була досягнута.

ВСГР ННІ №3

