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Спортивні здобутки на
міжнародній арені

З 14 по 22 жовтня курсант третього курсу
ННІ № 1 майстер спорту Олександра Печенюк у
складі національної збірної України взяла участь у
чемпіонаті Європи з таїландського боксу, що відбувся в Парижі (Франція) на виконання Єдиного кален-

дарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік.
До цьогорічного чемпіонату континенту долучились спортсмени з 30 країн. У гострій напруженій
боротьбі збірна нашої держави виборола 9 медалей
(3 золотих, 3 срібних та 3 бронзових) і друге загальнокомандне місце в Європі. Рядовий поліції
Олександра Печенюк у першій напівсередній ваговій категорії (60-63,5 кг) зуміла потрапити до четвірки найсильніших спортсменів.
Перемоги Олександри здобуті завдяки виснажливим тренуванням під керівництвом її тренера, заслуженого майстра спорту з кікбоксингу Ярослава
Дякіна.
Участь здобувача вищої освіти академії
Олександри Печенюк у чемпіонаті Європи – це ще
один крок назустріч новим висотам та підвищенню
іміджу МВС України на міжнародній арені.
Особовий склад академії вітає учасника національної збірної України з таїландського боксу з
перемогою і бажає успіхів на спортивній арені та в
особистому житті!

ННІ № 1

Команда виборола
перемогу у матчі вищої
студентської ліги футболу
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Курсанти та студенти заклали «курсантський сад»

Благоустрій території – є візиткою будь-якого навчального закладу.
Нам хочеться бачити свій рідний інститут доглянутим та затишним.
23 жовтня, за ініціативи директора навчально-наукового інституту
№ 3 Дмитра Андреєва, курсанти та студенти навчального підрозділу,
спільно з курсантами інституту кримінально-виконавчої служби
заклали «курсантський сад».
Для висадки яблунь заздалегідь була підготовлена земельна ділянка. Робота кипіла. Хлопці та дівчата з великим задоволенням оволодівали «технологією посадки» саджанців.
Разом зі своїми вихованцями долучилися до посадки дерев керівництво інституту та співробітники відділення соціально-гуманітарної
роботи. Всі працювали дружньо, з гарним настроєм. Завдяки спільним
старанням, територія навчального підрозділу поповнилася новими
насадженнями. Загалом було висаджено 15 яблунь.
Через роки сад заквітне, а в майбутньому курсанти та студенти
будуть залюбки ласувати соковитими плодами із саду інституту.
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Бажаєш здобути якісну освіту?
Відчуваєш, що працювати заради безпеки людей –
твоє покликання?
Тоді вступай на навчання до
Національної академії внутрішніх справ!
З детальною інформацією про освітній заклад можна
ознайомитись на офіційному сайті
www.naiau.kiev.ua
та за тел.: 520-06-66
(приймальна комісія)
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Курсанти НАВС присягнули на вірність українському народові

У жовтні понад 800 юнаків і дівчат, на Солом’янській
площі столиці, присягнули на вірність українському
народові. Тож відтепер вони по праву можуть називатися курсантами Національної академії внутрішніх справ.
Поряд з ними – першокурсники юридичного ліцею імені Ярослава
Кондратьєва, які долучаються до великої та дружної родини академії.
На урочисті заходи з нагоди складання Присяги працівника поліції першокурсниками та вручення посвідчень
ліцеїста прибули численні поважні
гості, батьки, рідні та друзі винуватців
свята. Серед почесних гостей – заступник Глави Адміністрації Президента
України Валерій Кондратюк, перший
заступник міністра внутрішніх справ
України Сергій Яровий, голова
Національної поліції України Сергій
Князєв, члени колегії МВС, керівники
галузевих служб, Голова офісу Ради
Європи в Україні Мортен Енберг,
представники
посольств
та
Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні,
народні депутати України, ветерани правоохоронних

26 жовтня на столичному стадіоні «Локомотив»
пройшов матч між футбольними командами
Національної академії внутрішніх справ та
«Університету культури» КНУКІМ.

У запеклій боротьбі на полі з підготовленим супротивником, команда НАВС завершила перший
тайм з рахунком 4:1 на власну користь, а в другому
таймі закріпила переможний настрій, додавши ще
два голи у ворота опонента та закінчивши матч з
результатом 6:3.
Команду переможців особисто привітав проректор академії полковник поліції Руслан Сербин, відзначивши високий рівень командної роботи і підготовки юних футболістів та побажав подальших вражаючих і блискучих перемог.

www.naiau.kiev.ua

органів, науково-педагогічний склад НАВС та ін.
Виступаючи
перед
присутніми,
Сергій
Яровий наголосив: «Одна
з головних складових
ефективної роботи – якісна підготовка кадрів. І це
завдання покладено на
вищі навчальні заклади
міністерства. Саме їх
випускники є основним
джерелом комплектування посад офіцерського
складу. Сучасного поліцейського виокремлює не
лише нова форма і атрибути. Головне – це зміст,
усвідомлення
відповідальності за свою роботу
перед людьми та країною.

Національна академія має славетну історію, її ректор, науково-педагогічний склад забезпечують авторитет закладу не лише в Україні. Навчатись у ній – висока
честь».

Привітав першокурсників й ректор академії
Володимир Чернєй: «Саме нинішнє поповнення поліції
є безпосередніми учасниками
системного
реформування
МВС і зміцнення національної
юридичної освіти. На цій
площі, яка є меморіалом мужності, вперше шикуються
наші ліцеїсти. Для них це,
свого роду, репетиція до складання Присяги вже через два
роки.
Важливо нагадати, що
наші випускники служать у
кожному підрозділі МВС та
Національної
поліції.
Відмінністю є їх затребуваність і перспективи працювати

в різних сферах юридичної практики і науки.
Вітаю вибір нової генерації правоохоронців і бажаю,
щоб слова Присяги стали найголовнішою заповіддю на
всі роки служби. У добру путь і хай вам щастить!».
Сценарієм цієї знаменної події була
передбачена низка заходів. Присутні, а
переважна їх більшість – це батьки та
рідні першокурсників, пересічні громадяни, спостерігали за надзвичайно зворушливим ритуалом складання Присяги,
а також врученням посвідчень наймолодшим вихованцям НАВС – ліцеїстам,
які вперше брали участь у цій церемонії.
Долучилися до урочистої миті також
майбутні поліцейські – учні з міст
Мар’їнки і Красногорівки, сіл Гранітного
і Чермалика, що перебувають у зоні
бойових дій Донеччини. Всі вони – юні
патріоти – представники громадської
організації «Молодіжна Ліга майбутніх
поліцейських», яка заснована два роки
тому за ініціативою генералів поліції
Сергія
Князєва
та
В’ячеслава
Аброськіна. Символічно, що за час свого існування
понад 40 її учасників вступили до вищих навчальних

закладів МВС, аби стати поліцейськими.
Після завершення офіційної частини на всіх чекала розважальна
програма: виступ ансамблю барабанщиць НАВС, гра духового оркестру, вокальні номери вихованців академії тощо. В облаштованому містечку майстрів народних ремесел
бажаючі могли отримати майстеркласи з лозоплетіння, петриківського розпису, гончарства, ковальства,
виготовлення ляльки-мотанки та
багато іншого.
Приємним завершенням урочистих заходів стало відкриття сучасного центру логістики, де створені всі
належні умови для забезпечення
якісного харчового забезпечення
перемінного та постійного складу
НАВС.

Відділення комунікації
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Антикорупційне законодавство – необхідна складова у діяльності слідчих
Національної поліції України

Задля посилення практичної складової при опануванні положень антикорупційного законодавства (зокрема, у частині кримінальної відповідальності за коруп-

ційні злочини) 1 листопада в Інституті післядипломної
освіти НАВС завідувачем кафедри кримінального права,
доктором юридичних наук, професором, полковником
поліції Андрієм Савченком і детективом Національного
антикорупційного бюро України, кандидатом юридичних наук Олегом Грудзуром було проведено бінарне
практичне заняття по темі «Антикорупційне законодав-

Тренінг для поліцейських

Четвертого жовтня відділ спеціальної та фізичної
підготовки НАВС (с. Віта Поштова) відвідала спільна
делегація країн-членів Європейського Союзу,
Комітету Ради ЄС з цивільних аспектів кризового
менеджменту, Європейської Комісії, Європейської

служби зовнішніх дій та КМЄС в Україні.
Мета візиту – ознайомлення з перебігом тренінгу
для працівників Національної поліції України щодо
охорони громадського порядку та особливостями
роботи поліції діалогу, а також з діяльністю
Національної академії внутрішніх справ.
Під час заходу була продемонстрована скандинавська модель діяльності поліції із забезпечення публічного порядку та її впровадження в діяльність
Нацполіції, а також відбулося відпрацювання алгоритму дій поліції діалогу.

Людмила Зеленко

ство» для слідчих Головного слідчого управління
Національної поліції України, які проходять підвищення
кваліфікації.
У діяльності слідчих Національної поліції вагомою
складовою, безсумнівно, є знання антикорупційного
законодавства України, оскільки з одного боку слідчі
органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень (у т.ч. низки
корупційних), передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування (відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України), а з іншого – самі
наражаються на небезпеку корупційних ризиків.
Протягом практичного заняття активно обговорювалися та розв’язувалися різноманітні проблемні питання
кваліфікації й розмежування корупційних злочинів,
здійснювалося ретельне тлумачення низки важливих
кримінально-правових термінів (зокрема, «пропозиції»,
«обіцянки», «прохання надати» у контексті неправомірної вигоди), моделювалися типові ситуації дій слідчих,
зважаючи на специфіку прояву конкретних корупційних
діянь. Також було наголошено, що дуже часто при одержанні та наданні неправомірної вигоди за сучасних умов
існує кілька ланок посередників, а відтак треба звертати
увагу на доказову базу й ретельно відслідковувати зв’язки між суб’єктами корупційних відносин.

Беззаперечно, що практичне заняття досягло своєї
мети, оскільки в процесі його проведення були обговорені найбільш складні моменти слідчої діяльності в

аспекті досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень, а також відбувся обмін досвідом між представниками різних правоохоронних структур.

Інститут післядипломної освіти,
кафедра кримінального права

«Зброя та безпека - 2017»

У столиці відбулася ХІV
Міжнародна спеціалізована виставка
“Зброя та безпека - 2017”. Подія
пройшла під патронатом
Кабінету Міністрів України,
а головними організаторами
були Міністерство внутрішніх
справ
України,
Міністерство
оборони
України, Служба безпеки
України.
Участь у відкритті виставки взяли Секретар Ради
національної безпеки і оборони України Олександр
Турчинов, Міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков та Міністр оборони
України Степан Полторак, а
також керівники і учасники
офіційних делегацій країнпартнерів.
Цьогоріч особлива увага
приділялася модернізації та
переозброєнню військових
формувань та правоохоронних органів, взаємному
обміну ідеями із зарубіжними колегами з країн-партнерів України, розвитку військово-технічного співробітництва в тісній
зв’язці з іноземними компаніями в
інтересах забезпечення національної

безпеки та оборони.
Так, організатори створили на
виставці демонстраційні майданчики

для розробників, виробників, постачальників і замовників озброєння,
військової техніки і обладнання для
Збройних сил та правоохоронних

органів.
Варто зазначити, що також на
заході проректор НАВС Сергій

Чернявський разом з колегами представляв наукові відкриття та здобутки Національної академії внутрішніх
справ.

Впровадження інноваційних підходів у викладанні криміналістики

Якісна криміналістична підготовка поліцейських у
вищих навчальних закладах системи МВС України має
відбуватись з обов’язковим вираховуванням тенденцій
та напрямів зарубіжного досвіду у протидії злочинності,
а реалізація її практичної складової – мати, перш за все,
елементи інноваційного характеру.
З цією метою в академії при проведенні занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін активно
впроваджуються нові форми та методи подання
навчального матеріалу, відпрацювання навичок слідчої
та криміналістичної роботи при розслідуванні найбільш
типових кримінальних правопорушень.
Зокрема, впроваджуючи в освітній процес результати підвищення кваліфікації за програмою «Основи
методів та тактики поліцейських розслідувань»
Федерального
відомства
кримінальної
поліції
Федеративної Республіки Німеччина, Андрієм
Антощуком,
Поліною
Антонюк
та
Юлією
Комаринською підготовлено та проведено зі слухачами
магістратури семінар-тренінг щодо методики розсліду-

вання злочинів проти власності.
Основою комплексу практичних занять були фабули
кримінальних правопорушень, процесуальні рішення

Леонід Кальченко

органів досудового розслідування та суду, відеопрезентаційні та схематичні матеріали сучасної практики розслідування розбою, які пов’язувались між собою криміналістичними та процесуальними елементами початкового, наступного та завершального етапів розслідування
конкретного кримінального правопрушення.
Такий комплексний підхід дозволяє слухачам не
тільки творчо та цікаво відпрацювати навчальний матеріал, а й навчитись планувати розслідування та приймати рішення у нетипових слідчих ситуаціях, ускладнених
дефіцитом часу, висловлювати власне бачення щодо
організації та проведення окремих слідчих (розшукових) дій, початку досудового розслідування, застосування заходів забезпечення кримінального провадження
тощо. Це, у свою чергу, слугуватиме якісному та мотивованому формуванню комплексу професійних знань
здобувачів вищої освіти в академії.

Кафедра криміналістики та
судової медицини

листопад 2017 р.

“НАША АКАДЕМІЯ”, № 6 (126)

Майстер-клас «Тактичні прийоми затримання злочинця»

Поєднання теорії та практики є умовою успішного
засвоєння знань, формування умінь та навичок майбутнього фахівця будь-якої галузі. З огляду на це, на території Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ)
для здобувачів вищої освіти кафедрою кримінально-правових дисциплін та ОРД спільно з кафедрою тактикоспеціальної, фізичної та вогневої підготовки за участю
старшого лейтенанта поліції, інспектора превенції
патрульної служби поліції Оксани Мельничук та лейтенанта поліції, інспектора I взводу роти поліції особливого призначення Головного управління Національної
поліції в Івано-Франківській області Геннадія Тарасюка
було проведено майстер-клас з відпрацювання тактики
операцій «Виявлення та затримання злочинця із натовпу та вилучення злочинця із транспортного засобу».
Мельничук Оксана наголосила, що вказані тактичні

Розвиток правової
просвіти населення

З метою обговорення плану заходів з проведення
у 2017 році Всеукраїнського тижня права, 26 жовтня
студенти-консультанти юридичної клініки «Захист»
ННІ № 1 зустрілись та здійснили розподіл обов’язків щодо забезпечення правової просвіти населення
і організації наукових заходів впродовж наступного
місяця.
Захід розпочала керівник клініки Наталія
Цюприк, яка наголосила на доцільності залучення
всіх членів до активної роботи та взаємній співпраці. Було зроблено акцент на організаційних питаннях, а саме проведення пізнавальних заходів різного
типу, присвячених тижню права. Також наголошено
на робочих моментах, що полягають у проведенні
правопросвітницьких заходів із шкільною молоддю
та сприянні правового виховання дітей, адже їх особистість ще цілком на сформована, і тому ми повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб нове
молоде покоління мало уявлення про елементарні
правила культури поведінки та особистої безпеки,
морально-етичні норми, особливості відповідальності неповнолітніх і, звісно,
зростали у дусі
патріотизму та любові до своєї країни.
З метою проведення правопросвітницької діяльності на високому рівні за кожним курсантом, студентом та слухачем, що є членом клініки, закріплено тему правового лекторію, визначено категорію
дітей і поставлено завдання підготовки сценаріїв
проведення заходів, які буде заслухано і затверджено на наступному засіданні, реалізація яких розпочнеться з 1 листопада під час проведення навчальновиховної роботи зі столичними школярами.
Також акцентовано увагу на проекті закону
України «Про юридичну (правничу) освіту та
доступ до правничої професії» від 28.09.2017 року,
який, набравши чинності, може стати міцним підґрунтям для зростання та розвитку майбутніх юристів.
Під час засідання студенти-консультанти зауважили, що юридична клініка «Захист» має великий
потенціал, який потрібно розвивати, вдосконалювати та разом працювати над формуванням гідного
іміджу академії.

Юридична клініка «Захист»
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операції мають свої особливості з підготовки, складом
групи, використанням тактичних прийомів та засобів

3 стор.

щодо організації виявлення та затримання злочинця,
який перебуває в транспортному засобі. Спільно зі старшим викладачем кафедри тактико-спеціальної, фізичної
та вогневої підготовки Андрієм Мельником було продемонстровано зупинення автомобіля працівником поліції
та затримання злочинця.
Геннадій Тарасюк після відпрацювання заходів з
виявлення та затримання злочинця із натовпу розповів
про особливості підготовки до даного виду тактичної
операції та звернув увагу на ситуації, коли підготовка
щодо затримання здійснюється в обмежені строки.
Геннадій Володимирович спільно зі старшим викладачем кафедри кримінально-правових дисциплін та ОРД
Катериною Данченко наочно продемонстрували затримання особи в натовпі.

Прикарпатський факультет

Досвідчені експерти-криміналісти провели
практичне заняття зі студентами

Ще один пізнавальний тренінг мав місце у навчально-науковому
інституті № 2. Цього разу представники Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, спільно з
науково-педагогічними працівниками кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз, провели ознайомче практичне
заняття для студентів першого курсу (судова експертиза).
Участь у тренінгу взяли завідувач відділу дактилоскопічних видів
досліджень Дмитро Сатиренко та головний експерт Святослав
Кононченко.
Заняття складалося з теоретичної та практичної частин, під час
яких представники НДЕКЦ демонстрували студентам способи виявлення, фіксації та вилучення слідів дактилоскопічного походження.
Крім того, досвідчені практики дали змогу студентам проявити себе
в ролі експертів.
Тренінг став чудовим вступом у криміналістику для майбутніх
експертів і викликав у присутніх неабияку зацікавленість до обраної
діяльності.

ННІ № 2

Практичний тренінг з особливостей проведення та фіксації
результатів слідчих (розшукових) дій

З метою передачі практичного досвіду курсантам четвертого курсу кафедра досудового розслідування ННІ № 1
запросила старшого слідчого в особливо важливих справах - криміналіста Головного слідчого управління
Національної поліції В’ячеслава Герасимчука, який 2 листопада спільно з завідувачем кафедри Надією Моргун та
доцентом кафедри Олександром Литвинчуком провів практичний тренінг «Особливості проведення та фіксації результатів слідчих (розшукових) дій під час розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я
особи».
Під час заняття В’ячеслав Герасимчук описав алгоритм проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у разі вчинення умисних вбивств, зґвалтувань, безвісного зникнення неповнолітніх. Розповів низку цікавих
прикладів з власного досвіду успішного розкриття резонансних
злочинів завдяки належній організації взаємодії слідчих з працівниками оперативних підрозділів.
Він також звернув увагу курсантів на типові помилки, які не
повинні допускати слідчі територіальних підрозділів
Національної поліції при процесуальному оформленні результатів
слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях зазначеної категорії.
Одночасно практичним працівником були надані кваліфіковані відповіді на поставлені запитання присутніх та
висловлені слушні поради майбутнім слідчим.
Завдяки проведеному тренінгу здобувачі вищої освіти змогли відкрити для себе багато цікавої та корисної інформації, необхідної для їх подальшої практичної діяльності.

Кафедра досудового розслідування
ННІ № 1

«Взаємодія підрозділів Національної поліції під час проведення антикорупційних заходів»

За такою темою 8 листопада, у межах співпраці
науковців з практиками, в Національній академії внутрішніх справ на базі навчально-наукового інституту № 3
відбувся міжнародний круглий стіл.
Відкриваючи захід, ректор академії Володимир
Чернєй зазначив, що ситуація, яка склалася у сфері протидії корупції в Україні, є складною та потребує комплексного підходу держави в цілому і, безпосередньо
правоохоронних органів. Також потребує законодавчого
вирішення низка питань забезпечення діяльності правохоронних органів, зокрема поліції, у тому числі при підготовці висококваліфікованих поліцейських кадрів.
В обговоренні проблемних питань круглого столу
взяли
участь
перший
заступник
директора
Департаменту формування політики щодо підконтрольних міністрові органів влади та моніторингу Сергій
Житняк, начальник віділу протидії хабарництву управління захисту економіки у місті Києві Департаменту
захисту економіки Національної поліції України Олег
Котляр, начальник Дарницького управління поліції

ГУНП України у місті Києві полковник поліції Сергій
Чернишев, начальник управління «КОРД» ГУНП
України у місті Києві Сергій Даценко, працівники академії та територіальних органів Національної поліції.
У заході також взяли участь представники Республік
Білорусь, Казахстан та Молдова, Литовської республіки,

Місії Європейського Союзу у Республіці Молодова,
Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
У процесі роботи відбулася жвава дискусія, порушувались питання антикорупційного законодавства та їх
практичної реалізації, організації взаємодії між підрозділами Національної поліції, діяльності НПУ в умовах
реформування.
Важливою частиною зібрання було відпрацювання
тактики дій підрозділів поліції при оперативному супроводженні, силовому затриманні злочинця та криміналістичному забезпеченні операції із затримання «хабарника», а також бойового злагодження підрозділу при відпрацюванні квестів на професійну готовність, узгодженість прийомів та дії персоналу поліції у деяких екстремальних ситуаціях.
Круглий стіл був проведений на високому рівні, а
напрацьовані висновки та рекомендації будуть використовуватися працівниками академії в освітному процесі
та науково-дослідній роботі.
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