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Шановні колеги! 

 

Звітний період за насиченістю подіями як загальнодержавного, так і 

регіонального характеру, а також подіями, важливими для нашого 

університету, можна порівняти хіба що з 2014 роком. 

Насамперед це вибори Президента України, вибори Верховної Ради. 

Після їх проведення вперше в історії незалежної України склалася унікальна 

ситуація, коли пропрезидентські політичні сили отримали можливість 

безперешкодної реалізації намічених ними програм. Окреслилися певні зміни 

у політичному житті, які можуть торкнутися кожного з нас і університету в 

цілому. Узяти хоча б намічене скасування військового збору у наступному 

році, не кажучи вже про більш масштабні політичні та економічні проекти. 

Генерал поліції В.В. Сокуренко очолив головне управління 

Національної поліції в Харківській області. Це підняло на новий, раніше 

недосяжний рівень, взаємодію університету з ГУНП. Змінилося керівництво 

державної обласної адміністрації. Кілька днів тому Президент представив її 

нового голову – Кучера Олександра Володимировича. Він є нашим земляком, 

правником, працює над дисертаційним дослідженням. Є підстави вважати, 

що і у нового керівника області ми знайдемо розуміння і підтримку. 

Відбулися суттєві структурні зміни. Згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України до складу університету увійшов новий 

відокремлений підрозділ – Кременчуцький льотний коледж. У Сумській філії 

розпочато навчання курсантів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». 

Її складовою частиною став Центр первинної підготовки поліції «Академія 

поліції». До штату університету уведено посаду уповноваженого з 

антикорупційної діяльності. Відділ режимно-секретного та документального 
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забезпечення реорганізовано у відділ режимно-секретно забезпечення та 

відділ документування службової діяльності. Відділ міжнародних зв’язків 

реорганізовано у відділ міжнародного співробітництва. Це – не просто зміна 

вивіски, діяльність відділу наповнюється новим змістом, спрямованим 

насамперед на активне запозичення закордонного досвіду, технологій, 

технічних засобів тощо. З метою активізації цієї роботи зміцнене керівництво 

відділу. Створено нові підрозділи – відділ рекрутінгу та організації 

профорієнтаційної роботи та спортивну команду. 

Ректорат постійно працював над оптимізацією структури ХНУВС, 

виходячи насамперед з інтересів вдосконалення управління навчальним 

процесом. Невеликі споріднені підрозділи об’єднувалися, великі та громіздкі 

розділялися. Кафедра спеціальної та фізичної підготовки факультету № 2 та 

кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 

реорганізовані у кафедру тактичної та спеціальної фізичної підготовки, яка 

увійшла до складу факультету № 2. На факультеті № 4 об’єднані у кафедру 

інформаційних технологій та кібербезпеки кафедра інформаційних 

технологій та кафедра інформаційної безпеки.  

Досить серйозних змін зазнав факультет № 6. До його складу 

включено підготовче відділення. Ліквідовано кафедру економіки та фінансів. 

Кафедра загальноправових дисциплін реорганізована у кафедру 

фундаментальних та юридичних дисциплін і кафедру правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики. Кафедра кримінально-правових дисциплін 

реорганізована в кафедру кримінального права та кримінології та кафедру 

кримінального процесу, криміналістики та експертології. 

З метою покращення наукового забезпечення діяльності МВС, 

насамперед Національної поліції, створені нові окремі структурні 

підрозділи – науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку 

інформаційних технологій (реорганізована з науково-дослідної лабораторії 

факультету № 4) та науково-дослідна лабораторія з проблем забезпечення 

діяльності поліції. 
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Мала місце низка менш суттєвих структурних змін. Кафедра 

адміністративного права та процесу факультету № 3 передана до складу 

факультету № 1. Кафедра адміністративної діяльності поліції факультету № 3 

реорганізована у кафедру поліцейської діяльності та публічного 

адміністрування. Відділ післядипломної освіти інституту післядипломної 

освіти реорганізовано у відділ підвищення кваліфікації та спеціалізації.  

Відбулися зміни і у керівному складі університету. Підполковника 

поліції Бортника С.М. призначено першим проректором, посаду декана 

факультету № 2, з якої він звільнився, посів полковник поліції Гарбузюк К.Г. 

Народним депутатом України від партії «Слуга народу» обрано проректора 

Бакумова О.С., на його колишню посаду призначено Могілевського Л.В., 

звільнивши його від обов’язків вченого секретаря Вченої ради. 

Як бачите, суттєвих змін дуже багато. Але незмінними лишилися 

основний напрямок нашої діяльності – навчальний процес та основне 

завдання – забезпечення високої якості освіти. В їх реалізації керівництво 

університету суворо дотримувалось принципу колегіальності 

управління. Головні напрями роботи університету у звітному періоді 

визначила конференція трудового колективу, що відбулася у жовтні 

минулого року. Найбільш важливі рішення приймалися після їх всебічного 

обговорення Вченою радою та ректоратом. Минулого навчального року 

проведено 11 засідань Вченої ради, де розглядалися стратегічно важливі для 

нас питання. Крім того, Вченою радою університету 38-ми науково-

педагогічним працівникам присвоєні вчені звання (професора – семи, 

доцента – 29-ти, старшого дослідника – двом). 

За той же період 29 разів збиралися засідання ректорату, на яких 

розглянуто 130 питань оперативного управління закладом. 

Відбулося 11 засідань науково-методичної ради, де, зокрема, 

розглянуто та рекомендовано до використання в навчальному процесі понад 

вісім тисяч навчально-методичних матеріалів. 
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Основна увага колегіальних органів управління зосереджувалася 

на освітньому процесі. Продовжувалася робота з посилення його практичної 

складової. Для цього використовувалися всі доступні нам форми та методи 

роботи. Регулярно проводилися тактико-спеціальні навчання. Наш досвід 

створення та використання навчального ЄРДР схвалено Міністерством, він 

рекомендований до впровадження в освітній процес всіх ЗВО МВС, на нашій 

базі вже проведено відповідні заняття. Ми отримали нові можливості для 

масового залучення практичних працівників до проведення навчальних 

занять. За навчальний рік проведено 412 бінарних занять. Поточного 

навчального року проведено 127 таких занять. Для набуття досвіду 

практичної роботи до органів та підрозділів Національної поліції протягом 

навчального року відряджені 50 науково-педагогічних працівників, 26 вже 

повернулися і тепер мають змогу не тільки передавати курсантам знання, але 

й на власному прикладі роз’яснювати їх практичне застосування. 

Як і раніше, у центрі нашої уваги лишаються навчальна, ознайомча 

практика та стажування. Напрацьовано дієву систему організації цих 

засобів посилення практичної складової навчання та контролю за їх 

проведенням. Всього навчальну практику минулого навчального року 

пройшов 831 курсант. Уперше захист матеріалів практики відбувався у формі 

квесту. Із 08 до 21 квітня 2019 року педагогічну практику проходили 45 

слухачів магістратури 1-го курсу факультету № 1. 403 першокурсники 

пройшли ознайомчу практику на базі ГУНП в Харківській області. 

Стажування на посаді пройшов 71 слухач магістратури 2-го курсу факультету 

№ 5, 42 слухачі магістратури факультету № 1, 24 слухачі магістратури 

факультету № 3 та сто один курсант факультету № 1. Захист матеріалів 

практики та стажування пройшов успішно, переважна більшість курсантів 

продемонструвала досить високий рівень підготовки.  

Звичайно, говорячи про практику та стажування, ми не лишаємо поза 

увагою студентів. Навпаки, університет прикладає багато зусиль для 

організації практики та стажування з прицілом на майбутнє 
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працевлаштування випускників. По факультету № 6 ознайомчу, навчальну та 

виробничу практику пройшли 448 студентів та 75 слухачів факультету № 6, 

навчальну та виробничу практику проходили 253 студенти та 15 слухачів 

Сумської філії. 

За ініціативою МВС України минулого навчального року була вперше 

запроваджена така форма посилення практичної складової освітнього 

процесу, як навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за 

формулою «2+1». Після закінчення другого курсу курсанти факультету № 3 

стали слухачами факультету № 5 як працівники патрульної поліції. Вже 

проведено підготовчу роботу до аналогічного процесу після закінчення 

поточного навчального року. За цією ж формулою навчаються й курсанти 

Сумської філії. Починаючи з 2020/2021 навчального року договір на 

підготовку курсантів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» буде 

складатися з урахуванням зазначеної формули, поки ж курсанти стають 

слухачами на добровільній основі. 

Насамперед як практичне навчання та набуття практичного 

досвіду постійним складом ми розглядаємо участь перемінного складу в 

заходах із забезпечення публічного порядку та безпеки. З початку 2019 

року особовий склад університету було 162 рази залучено до несення служби 

із забезпечення публічної безпеки та порядку у м. Харкові та Харківській 

області, здійснено 12261 людино-вихід, у тому числі під час проведення 

масових та урочистих заходів - 5 разів (1650 людино-виходів), під час 

проведення футбольних матчів на стадіоні «Металіст» – 6 разів (1350 

людино-виходів), як перекладачів під час проведення футбольних матчів 

Ліги Європи та Ліги Націй – 4 рази (84 людино-виходи), під час візиту осіб, 

щодо яких здійснюється державна охорона, на території, що прилягає до 

Міжнародного аеропорту «Харків»– 7 разів (2400 людино-виходів); для 

забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення виборів 

Президента України та позачергових виборів до Верховної Ради України у 

2019 році – 6 разів (2922 людино-виходи). Крім того, під 135 разів 
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здійснювалося спільне патрулювання з працівниками чотирьох відділів 

поліції, здійснено 4155 людино-виходів. 

Працівниками поліції у складі спільних патрульних нарядів з 

курсантами університету було складено 291 протокол про адміністративне 

правопорушення за різними статтями Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

І практичні органи, і власні інтереси вимагають від нас постійного 

підвищення якості навчання. Із цього року на цей процес починає діяти 

такий потужний фактор, як функціонування Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. На агентство, зокрема, покладено 

проведення акредитації освітніх програм. Згідно з встановленим порядком 

нами надіслано до агентства лист про намір проведення акредитації дев’яти 

освітніх програм та визначено їх гарантів. Дві програми (081 Право та 053 

Психологія(практична психологія) акредитуємо на основній базі, 7 – у 

Кременчуцькому льотному коледжі (272 Авіаційний транспорт 

(Аеронавігація),  272 Авіаційний транспорт (Технічне обслуговування та 

ремонт повітряних суден і авіадвигунів), 272 Авіаційний транспорт 

(Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів), 

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(Електромеханіка), 073 Менеджмент (Логістика), Облік і оподаткування 

(Облік і аудит). До речі, минулого навчального року успішно пройшли 

акредитацію (ще за старими правилами) 8 освітньо-професійних програм. 

Підготовлено план заходів з приведення нормативної бази університету і 

відповідність до встановлених вимог щодо проходження процедури 

акредитації. 

Продовжуємо розвивати внутрішній контроль за якістю освіти. 

Його важливими елементами лишаються ректорські контрольні роботи та 

зрізи залишкових знань. Ведеться предметна розмова із викладачами, чиї 

оцінки знань того чи іншого курсанта значно розбігаються з отриманими під 

час ректорських контрольних робіт. У рамках контролю за якістю 
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проведення навчальних занять проведено 260 контрольних, взаємних 

відвідувань занять, також 144 відкритих, пробних та показових заняття. 

Рішуче покінчили з практикою «дотягування» до диплому тих, хто не хоче 

або не може засвоїти необхідний обсяг знань. 

Що стосується органів, які дають підсумкову оцінку результатам 

навчання – екзаменаційних комісій, то їх робота була організована 

відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних актів МВС та 

МОН України і пройшла без зауважень. Протягом 2019/2020 навчального 

року випускникам вручено 1832 дипломи про вищу освіту, з них 166, або 

понад 9 відсотків, із відзнакою, тоді як позаминулого навчального року 

дипломи з відзнакою отримали лише 6 відсотків випускників. 

Як важлива складова освітнього процесу розглядалася самостійна 

підготовка, яка проводилась за спеціальними графіками. За рішенням 

ректорату для курсантів, які мали дві та більше незадовільні оцінки, щонеділі 

проводилися додаткові заняття із самостійної підготовки із залученням 

викладачів, за чиїми предметами отримані ці незадовільні оцінки. 

Продовжувалися заходи з впровадження в освітній процес 

елементів дистанційного навчання. Оновлено та розміщено на сервері 

дистанційної освіти університету 45 дистанційних курсів для підготовки 

бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти та 39 курсів на базі 

ступеня «молодший бакалавр». Оновлено дистанційний курс для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації за категорією «Слідчі». 104 науково-

педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації за програмою 

вивчення використання інноваційних технологій навчання, у т.ч. за 

спеціалізацією «Організація дистанційного навчання». 

Удосконалювалося методичне забезпечення як невід’ємна складова 

якості освіти. На розгляд Науково-методичної ради подано 2 підручники, 21 

навчальний посібник, інші методичні матеріали, зокрема, близько шести 

тисяч текстів лекцій. Постійно проводилася робота з оновлення методичних 
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матеріалів відповідно до змін у чинному законодавстві. Усього перероблено 

понад вісім тисяч методичних матеріалів – програм, текстів лекцій та інших. 

Університет посідає важливе місце в системі первинної підготовки, 

підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників Національної 

поліції. Поточного року близько шестисот поліцейських пройшли на нашій 

базі первинну підготовку, 433 продовжують навчання, підвищили 

кваліфікацію понад 1500 осіб, пройшли спеціалізацію 20. Проведено 

підготовку військовослужбовців Національної гвардії України за місцем 

служби з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, відповідні 

сертифікати отримали 593 військовослужбовці. Згідно з наказом МОН 

започатковано освітню діяльність за робітничими професіями «Охоронець» 

та «Охоронник». На підставі угоди про співробітництво між ХНУВС та 

Службою судової охорони 11 листопада 2019 року до інституту 

післядипломної освіти прибуло перші 16 співробітників ССО для 

проходження підготовки за професією 5169 «Охоронник».  

Кафедра військової підготовки успішно продовжує готувати 

офіцерів запасу за військовими спеціальностями «соціальна психологія» та 

«психологія». Цього року 174 її випускники склали присягу 

військовослужбовця та отримали звання «молодший лейтенант запасу».  

Освітній процес базувався, зокрема, на науковому забезпеченні 

діяльності правоохоронних органів. У звітному періоді працювало 5 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, де відбувся захист 93-х 

дисертаційних досліджень, у тому числі 21-го докторського. Працівниками 

університету у звітному періоді захищено 16 дисертацій, у тому числі 8 

докторських. Розпочато практику створення тимчасових рад для захисту 

дисертаційних досліджень на здобуття вченого ступеня «доктор 

філософії».На теперішній час в університеті працює 58 докторів наук та 

250 кандидатів наук (докторів філософії). 158 осіб мають вчене звання 

доцента та старшого дослідника, 45 – професора. Проведено 29 наукових 

заходів  - конференцій, круглих столів, семінарів тощо. У другому турі 
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Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт університет виборов 

6 призових місць, у тому числі по одному диплому першого та другого 

ступеню та 4 дипломи третього ступеню. Успішно завершується робота з 

виконання плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на 

2016 рік, низка досліджень проведена в інтересах практичних органів. 

Вжиті заходи з поповнення наукометрічних баз даних дозволили 

помітно покращити рейтинги університету. Зокрема, він лідирує серед 

ЗВО системи МВС за публікаціями в Scopus та Web of Science. За станом на 

перше листопада у наукометрічній базі «Scopus» зареєстровано 79 публікацій 

96-ти вчених університету, кількість цитувань – 82. 

Хоча офіційно результати ще не оприлюднені, є інформація, що за 

підсумками щорічного Конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне 

видання в системі МВС України 6 праць наших науковців посіли призові 

місця, у тому числі чотири перших та два других.  

Університет є одноосібним засновником і видавцем низки видань, 

включених до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України, а 

саме: 

- збірника наукових праць «Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ»; 

- наукового журналу «Право і безпека»; 

- збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України»; 

- електронного наукового видання «Форум права». 

Всі видання є фаховими з юридичних наук, а журнал «Право і безпека», 

крім цього, – із психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 (юридична 

психологія). Протягом року велась робота над подальшим розвитком цих 

видань згідно з наказом МОН України від 15.01.2018 № 32, яким 

затверджено новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань 

України. Результатом цієї роботи має стати те, що до 13.03.2020 до МОН 

мають бути подані документи, що підтверджують дотримання виданнями 

вимог для присвоєння категорії «Б», інакше видання будуть виключені з 
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переліку фахових без права поновлення. Сьогодні ближче за всіх до 

присвоєння категорії «Б» є видання «Форум права», документи щодо якого 

вже направлено до МОН. 

Одним з головних елементів освітньо-виховного процесу в 

університеті є національно-патріотичне виховання. За звітний період 

проведено низку відповідних заходів, зокрема, круглий стіл «Військово-

патріотичне виховання молоді: досвід та перспективи» за участю 

представників ряду військових ЗВО та військових частин, Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Психологічні та педагогічні проблеми 

професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС 

України». Пройшли змагання на першість ХНУВС із військово-прикладних 

видів спорту. Працівники та курсанти взяли участь в урочистому відкритті 

виставки «Невидимий батальйон» у Центрі гендерної культури Харкова. 14 

жовтня минулого року наш оркестр, парадний розрахунок, підрозділ 

Почесної варти та ансамбль барабанщиць взяли участь в урочистостях з 

нагоди Дня захисника України та урочистому складанні клятви кадета та 

ліцеїста. Проведені зустрічі з учасниками АТО, громадськими активістами, 

відвідувалася виставка «Добробати», проводився перегляд фільмів 

патріотичної тематики. У музеї університету функціонує експозиція «На 

захисті територіальної цілісності». Проведені заходи з ушанування пам’яті 

військовослужбовців, які віддали життя за свободу українського народу, 

незалежність і суверенітет держави. Випускається стінний друк відповідної 

тематики. 

Навчально-методична, виховна та наукова діяльність мала 

основою постійну роботу з персоналом. Зараз в університеті нараховується 

1237 працівників, з них 231 поліцейський. На посадах науково-педагогічних 

працівників працює 409 осіб. 

Затверджено Антикорупційну програму ХНУВС, на основі якої 

розгорнуто системну антикорупційну роботу. Питання запобігання корупції 

розглядаються регулярно на щомісячних Днях дисципліни, засіданнях 
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ректорату та Вченої ради. Отримання та залучення до особових справ 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру виконано своєчасно та у повному обсязі. Активізації цієї роботи 

сприяло вже згадане призначення уповноваженого з протидії корупції. 

Систематично контролюється та розглядається на засіданнях 

ректорату стан службової, трудової, виконавської дисципліни. Неодноразово 

вивчався соціально-психологічний клімат у підрозділах університету, у тому 

числі комісією ДПООНД МВС України. Керівникам підрозділів давалися 

відповідні рекомендації щодо організації профілактичної роботи з 

підлеглими. Систематично проводилась різноманітна психопрофілактична 

робота на основі спеціальних планів та з урахуванням результатів 

опитувань, зокрема, першокурсників.  

Із використанням можливостей Університету культури на громадських 

засадах вживалися заходи щодо збагачення духовного, морального та 

етичного багажу майбутніх працівників Національної поліції. Створено всі 

умові для всебічного розвитку особистості. Усі бажаючі займаються у 

гуртках вокалу, хореографії, Клубу веселих та кмітливих, літературній студії, 

оркестрі університету, художньому гуртку тощо. До кожної вагомої події в 

житті держави та університету колективи художньої самодіяльності готували 

видовищні номери. 

Ведеться активна робота із забезпечення дотримання режиму, 

внутрішнього розпорядку та організації служби. Проведено стройові 

огляди під час переходу атестованого особового складу університету на 

зимову та літню форми одягу, здійснюється контроль за додержанням правил 

внутрішнього розпорядку. Відповідно до планів регулярно проводились 

тренування особового складу за сигналами бойового оповіщення. Діє 

комендантський патруль, проводилися вибіркові перевірки дотримання 

особовим складом внутрішнього розпорядку, службової та трудової 

дисципліни.  
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Посилена роль спортивних занять серед працівників та курсантів. 

В університеті працюють спортивні секції з професійно-прикладних та інших 

видів спорту: боротьби самбо, гирьового спорту, легкоатлетичного кросу, 

плавання, волейболу, баскетболу, футболу і міні-футболу, атлетичної 

гімнастики, настільного тенісу, дзюдо, змішаних єдиноборств, спеціальної 

акробатики зі зброєю, рукопашного бою, тайського боксу. Посилено 

спортивну матеріальну базу, що дає можливість усім бажаючим досягти 

належного фізичного розвитку. 

В умовах зростання конкуренції на ринку освітніх послуг, скорочення 

контингенту випускників загальноосвітніх закладів велика увага 

приділялася профорієнтаційної роботі. Курсантами проводилася акція 

«Відвідай рідну школу» під час усіх видів практики, вони були забезпечені 

усіма видами іміджевої продукції, акцією охоплено 398 навчальних закладів. 

Відповідним чином вдосконалювався веб-сайт університету, там діє рубрика 

«Абітурієнту», відкрито доступ до віртуального туру територією 

університету у 3D-форматі. Із вересня минулого року на облік було взято 

понад 1500 осіб, які виявили бажання навчатись у нашому університеті, з 

ними було встановлено постійний зв’язок. Для проведення іміджевих заходів 

використовувалися урочистості, пов’язані зі знаменними датами в історії 

населених пунктів (м. Тростянець, Краматорськ, Валки тощо), проводилися 

зустрічі з випускниками шкіл міст та районів (міста Кременчук, 

Кропівницький, Бахмут та інші). Організовано дистанційну підготовку до 

складання ЗНО. 6 разів проводилися Дні відкритих дверей. 

З профорієнтаційною метою серед широких верств населення усі 

значущі події нашого життя протягом звітного періоду відображалися в 

електронних та друкованих засобах масової інформації. Висвітлювалися 

наукові заходи, шефська діяльність, виступи колективів художньої 

самодіяльності. Також у засобах масової інформації відображено міжнародну 

співпрацю університету, проведення заходів, присвячених святкуванню 
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загальнодержавних та професійних свят, дозвілля і спортивні досягнення 

курсантів та працівників, інформацію для абітурієнтів тощо.  

Протягом звітного періоду вийшло в ефір і було опубліковано у 

друкованих та електронних засобах масової інформації понад п’ять тисяч 

чотириста матеріалів, виступів та інтерв’ю, що стосуються діяльності 

університету. З них у мережі Інтернет опубліковано 2345 інформаційних 

повідомлень. Наші матеріали розміщувались в інтернет-виданнях, соціальних 

мережах, виходили на центральних та регіональних телеканалах, 

публікувались у центральних та регіональних газетах. Виготовлено 113 

відеосюжетів, вісім рекламних фільмів, 26 відеороліків, відеоматеріали для 

майбутніх абітурієнтів щодо правильного виконання фізичних вправ під час 

перевірки фізичної підготовки кандидатів на навчання. Виготовлено 

різноманітні іміджеві вироби та 8 біг-бордів агітаційного змісту.  

У результаті обсяги державного замовлення виконано на 100 

відсотків. Прийнято на навчання за контрактом на денну форму 756 осіб, на 

заочну 1285.  

Раніше вже було сказано про певні зміни пріоритетів у сфері 

міжнародного співробітництва. Одночасно триває пошук партнерів у 

європейському навчальному просторі та залучення до навчання іноземних 

студентів. Університет активно співпрацював з представниками ОБСЄ та 

Консультативної місії Євросоюзу, отримавши в результаті оргтехніку, інші 

матеріальні цінності, університету передано сучасну комп’ютерну техніку. 

Університет 34 рази відвідали представники правоохоронних органів та 

інших організацій ряду європейських держав, а також США та Бразилії. 

Ними проводились тренінги, семінари, бінарні заняття, вони брали участь у 

наукових заходах тощо. Протягом звітного періоду пройшли закордонне 

стажування 28 працівників університету. Звіти про результати закордонних 

відряджень постійно розглядаються на засіданнях ректорату, намічаються та 

реалізуються заходи з впровадження досягнень закордонних правоохоронців 

до навчального процесу та практичної діяльності. 
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Продовжувалася робота з вдосконалення матеріальної бази. На базі 

№ 2 завершено будівництво 9-ти поверхового гуртожитку. У ньому на 

кожному поверсі розташовано 18 житлових кімнат (всього 162 кімнати) та 18 

кухонь. Гуртожиток розраховано на 468 проживаючих. Будівництво 

здійснювалось за рахунок коштів загального фонду відповідно до плану 

капітального будівництва МВС України, генеральна підрядна організація –  

ПАТ «Трест ЖИТЛОБУД-1». На будівництво об’єкта в 2018-2019 роках 

виділено 49 мільйонів 900 тисяч гривень бюджетних коштів. Будівля 

забезпечена електропостачанням, водопостачанням, водовідведенням та 

теплопостачанням, системою пожежної сигналізації. У зв’язку з тим, що 

виникла необхідність виконання додаткових робіт, пов’язаних із 

благоустроєм прилеглої території, проведено коригування проектної 

документації. Усі роботи по гуртожитку будуть завершені на протязі 2020 

року згідно з планом фінансування. На сьогодні вирішується питання щодо 

облаштування кімнат меблями. На першому поверсі всі кімнати вже 

умебльовані. Був проведений тендер на закупівлю шаф та об’явлено тендер 

на закупівлю ліжок. 

За адресою: вул. Семінарська (колишня Володарського), 46, завершено 

реконструкцію одноповерхової будівлі загальною площею 1 240 квадратних 

метрів під гуртожиток на 23 житлові кімнати. Реконструкція здійснювалась 

за рахунок коштів загального фонду у відповідності з планом капітального 

будівництва МВС України. Генеральна підрядна організація –  ПАТ «Трест 

ЖИТЛОБУД-1». На реконструкцію об’єкта в 2017-2018 роках було виділено 

5 мільйонів гривень. Будівля забезпечена електропостачанням, 

водопостачанням, водовідведенням та теплопостачанням, системою 

пожежної сигналізації. 9 співробітників ХНУВС вже отримали ордери на 

проживання у гуртожитку. 

Виконані роботи з обслуговування споруд університету та мереж 

опалення, водопроводу холодної та гарячої води, каналізації, електромереж, а 

також зовнішньої території та зовнішнього освітлення. Працює ефективна 
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система заходів із забезпечення пожежної безпеки, протипожежним 

обладнанням облаштовано території та приміщення університету. Проведена 

повна інвентаризація матеріальних цінностей. 

У звітному періоді певні досягнення продемонстрували наші 

навчальні підрозділи.  

На факультеті № 1 курсанти Юлія Синявська та Віталій Найда 

отримали грант на реалізацію власного проекту від UPSHIFT; 

- команда у складі слухача магістратури факультету № 1 Василя 

Авдєєва, курсанта факультету № 1 Аліни Тельної отримала перемогу у 

номінації «Краща письмова робота» Міжнародного правничого конкурсу ім. 

В.М. Корецького на базі Європейського університету (м. Київ), який 

проводила Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві 

юстиції України; 

- курсант Віталій Найда став переможцем конкурсу творчих робіт серед 

студентів закладів вищої освіти за темами прокурорсько-слідчої діяльності, 

завоював звання «Кращий студент-науковець України» та став національним 

переможцем України у міжнародному конкурсі студентських есе на тему 

політики Східного партнерства у конференції в Брюсселі; 

- команди факультету № 1 посіли перші місця у І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади за спеціальністю «Право», у І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»; 

- курсант 2 курсу факультету № 1 Наталія Расторгуєва посіла І місце у 

ХІХ Міжнародному конкурсі ораторського мистецтва «Ціцероній–2019» у 

Мінську; 

- розроблено навчальну програму «Єдиний реєстр досудових 

розслідувань»; 

- відкрито Мовний центр з метою впровадження сучасних інноваційних 

форм та методів викладання іноземних мов; 
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- залучено понад 1500 курсантів до Соціального проекту з вивчення 

іноземної мови «Lingva.Skills», отримано близько 100 сертифікатів, 

підтверджуючих рівень володіння А1- В1+; 

 - викладачами кафедри адміністративного права та процесу 

Джафаровою М.В., Завальним М.В., Коломоєць Н.В. захищено 3 дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 

На факультеті № 2 з нагоди відзначення 25-ї річниці Харківського 

національного університету внутрішніх справ підготовлено довідник 

«Настанови молодшим командирам» за загальною редакцією канд. пед. наук, 

доцента Швеця Д.В. Колектив авторів: д-р юрид. наук доцент Бортник С.М., 

канд. пед. наук доцент Гіренко С.П., канд. соціол.наук Бобро Н.В., канд.екон. 

наук Ткаченко С.О. 

Доцентом кафедри к.ю.н. Анастасією Клименко видано монографію 

«Стандарти і гарантії соціального забезпечення:  міжнародно-правовий і 

вітчизняний контекст»; 

На факультеті підготовлені фотозвіт роботи за рік. Протягом всього 

2018-2019 навчального року щомісяця друкувалася факультетська газета 

«Оперативник», «Курсантські вісники» на 1-3-му курсах. 

Спортивна команда факультету в черговий раз здобула перемогу у 

Спартакіаді ХНУВС. 

У 2018/2019 навчальному році  курсанти факультету багато разів 

ставали переможцями спортивних змагань міжнародного та державного 

рівня, наукових квестів, конкурсу  «Дівчина-весна» тощо. На факультеті 

проведено літературний конкурс, професійно орієнтований квест «Я-

оперативник».. 

За результатами року у червні 2019 року курсанту 3-го курсу капралу 

поліції Чернікову Антону Миколайовичу призначено Стипендію Кабінету 

Міністрів України. 
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У 2019 році відкрито спеціалізовану навчальну аудиторію ім.. 

Т.Шевченка, яка постійно поповнюється експонатами та методичною 

продукцією. 

Кафедрою тактичної та спеціальної фізичної підготовки ведеться 

робота по матеріально-технічному оснащенню тактичного полігону у 

підвальному приміщенні корпусу № 5 навчальної бази університету № 1 

відповідно до фінансового забезпечення. 

У період з 30 вересня 2018 року до 5 жовтня 2018 року в рамках 

міжнародного та міжвузівського співробітництва, за програмою обміну 

«Сepol», завідувач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки 

факультету № 2 підполковник поліції Моргунов О.А. був з візитом у Школі 

поліції в Катовіцах (Польща). За підсумками видано Сертифікат 

«СEPOL програма обміну 2018»  

 Старший викладач кафедри українознавства І.М.Голопич у 

червні-липні 2019 р. пройшла наукове стажування за кордоном (Болгарія), 

отримавши відповідний сертифікат. 

За результатами обласних щорічних спортивних змагань «Спорт 

протягом життя» серед студентів закладів вищої освіти Харківської області у 

2018/2019 навчальному році Харківський національний університет 

внутрішніх справ, серед дев’яти ЗВО, у своїй групі, посів І загальнокомандне 

місце, отримавши 142 очка. 

Курсанти університету, під керівництвом викладачів кафедри ТСФП -

тренерів збірних команд ХНУВС, приймали участь та займали призові місця 

у чемпіонатах міського, обласного, державного та світового рівня. 

У Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання, який відбувся 

у квітні 2019 року на базі Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, у номінації «Навчально-методичні видання» методичні 

рекомендації «Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників 

Національної поліції України» отримали Диплом І ступеня у своїй номінації. 
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Під науковим керівництвом викладача кафедри здобувач вищої освіти 

університету Бойко Станіслав Сергійович отримав Диплом ІІ ступеня у 

номінації «Тактико-спеціальна та службово-бойова підготовка» у конкурсі 

наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО, 

що входять до сфери управління МВС України. 

Ряд позитивних моментів має місце в діяльності факультету № 3. 

Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за зміцнення 

системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції щодо 

захисту та забезпечення прав дитини оголосило подяку працівникам кафедри 

педагогіки та психології Н.Е. Мілорадовій, В.В. Доценко та Макаровій О.П. 

Завідувачу кафедри поліцейської діяльності та публічного 

адміністрування О.І. Безпаловій присвоєне почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України» 

У вересні 2019 року на кафедрі вогневої підготовки встановлений та 

введений в експлуатацію динамічний тренажер для засвоєння навичок 

стрільби поліцейськими з автомобіля, який використовується під час 

виконання індивідуальних вправ зі стрільби з пістолета. 

За звітній період вийшли друком підручник «Юридична психологія», 

навчально-методичний посібник «Метафорические ассоциативные карты в 

работе практического психолога: методика и практика» (Н.Е. Мілорадова в 

співавторстві з Поповою Г.В.), навчальний посібник «Зоопсихологія» 

(Доценко В.В.), навчальний посібник «Вогнева підготовка». Підготовлено до 

друку навчальний посібник «Поліцейська (адміністративна) діяльність» 

Курсант третього курсу факультету №3 капрал поліції Катерина 

Шакалова у вересні 2019 року виборола друге місце у чемпіонаті світу з 

гремплінгу у м. Нур-Султан в Казахстані.  

Наукова робота курсанта групи Ф-3-309 Шутко Дарини посіла третє 

місце на конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання за напрямком 

«Психологічне забезпечення» 
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Представниками факультету № 4 (декан факультету № 4 

підполковник поліції Марков В’ячеслав Валерійович, старший викладач 

кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 майор 

поліції Рвачов Олексій Михайлович, курсанти 3 курсу факультету № 4 рядові 

поліції Лактіонов Владислав Володимирович та Дацюк Денис Олегович) 

розроблено чат-бот для месенджера Telegram «СтопНаркотик» 

(https://t.me/stopdrugsbot), який призначений для активного залучення 

громадян до протидії незаконному розповсюдженню наркотичних засобів. 

Чат-бот «СтопНаркотик» має можливість: 

1) отримувати від небайдужих громадян: 

– фотографії «графіті» (написи) з «наркоадресами» із зазначенням GPS-

координат або фізичних адрес, де вони були виявлені; 

– адреси в месенджері Telegram та веб сайтів з продажу наркотиків; 

– адреси точок продажу наркотиків в населених пунктах. 

2) залучати громадян до: 

– блокування адрес у месенджері Telegram шляхом надсилання скарг 

до адміністрації месенджеру з відомостями про адреси, за допомогою яких 

здійснюється незаконне розповсюдження наркотиків; 

– деактивації (зафарбовування) «графіті» (написів) з «наркоадресами». 

Чат-бот «СтопНаркотик» був презентований 19 вересня 2019 року. За 

цей час з ним ознайомились близько дванадцяти тисяч користувачів 

Telegram, з яких майже 3 тисячі користувачів виявили бажання регулярно 

допомагати блокувати адреси наркокрамниць. 

За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 2827 

зображень; 4774 адрес у Telegram; 563 адрес веб-сайтів. 

На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 100 адрес 

у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного 

розповсюдження наркотиків, у тому числі 3 «наркокрамниць», що працювали 

на тимчасово окупованій території Донецької області. 
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З метою підвищення ефективності навчання за спеціальністю 

"Кібербезпека" на британській онлайн-платформі Hack The Box 

(www.hackthebox.eu) була розміщена міні-сторінка із логотипом і описом 

університету та зареєстрована команда курсантів факультету № 4, які на 

заняттях із відповідних дисциплін (кібербезпека, цифрова криміналістика) 

тренуються у тестовому проникненню до спеціально створених вразливих 

комп'ютерних систем і пошуку цифрових слідів кіберінцидентів шляхом 

проходження квестів. За результатами проходження квестів формується 

рейтинг ХНУВС серед 100 зареєстрованих на платформі вишів світу. Такі 

тренування забезпечують формування у курсантів здатності до збирання, 

оцінки, систематизації та аналізу інформації щодо вирішення завдань 

кримінальних розслідувань у кіберсфері. 

 Працівники факультету № 4 залучені до складу чотирьох слідчо-

оперативних груп у Харківській та Полтавській областях як спеціалісти.   

Кафедрами факультету у 2019 року підготовлено та видано 5 

навчальних посібників.  

Два співробітники кафедри конституційного і міжнародного права 

отримали вчене звання доцента (Бакумов О.С., Устименко О.С.), а також три 

співробітники кафедри увійшли до складу редакційної колегії наукового 

видання «Право і Безпека» (Марчук М.І., Гудзь Т.І., Бакумов О.С.). Під 

керівництвом викладачів кафедри (Марчук М.І., Радченко О.І.) підготовлено 

до захисту три кандидатських дисертації для здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. 

Факультетом № 6 підготовлені справи для проходження акредитацій 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 

«Право»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Спеціальності 

успішно акредитовані у травні 2019 року. 

 Колектив художньої самодіяльності факультету отримав перше місце в 

огляді-конкурсі, присвяченому  25-й річниці створення університету. 

http://www.hackthebox.eu/
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Студент Білий Сергій Володимирович у травні 2019 року виборов 

загальне перше місце та отримав золоту медаль на чемпіонаті Європи з 

пауерліфтингу, встановивши світовий рекорд за сумою триборства. Він 

нагороджений відзнакою Міністерства внутрішніх справ України. 

Сумською філією пройдено процедуру ліцензування та започатковано 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» за ступенями вищої освіти «бакалавр» та 

«магістр»; 

- пройдено процедуру ліцензування та започатковано провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 081 Право за 

ступенем вищої освіти «магістр»; 

- пройдено акредитацію освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право; 

- започатковано підготовку та проведено перший набір в кількості 75 

курсантів для навчання за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність за 

державним замовленням; 

- проведено ряд масштабних робіт з розбудови матеріально-технічної 

бази філії, зокрема відбудовано будинки для проживання курсантів; 

- студентка першого курсу Гайдар Марина виборола третє місце на 

обласному етапі Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка. Вона також перемогла у номінації «Вправний 

стиліст» на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

Успішно виконує поставлені завдання факультет № 5, інші структурні 

підрозділи університету. 

Окремо хочеться сказати про Кременчуцький льотний коледж. Після 

приєднання коледжу до Харківського національного університету внутрішніх 

справ усім працівникам коледжу було підвищено зарплатню на 30 %. 

Під час передачі-приймання була виявлена необхідність уточнення 

системи контролю та обліку. Відпрацьовано план усунення наявних 
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недоліків, який на даний час виконано на 75 %. Залишились деякі юридичні 

аспекти, які потребують додаткового часу. 

Виконано низку заходів щодо процедури передачі та перереєстрації 

уставних документів, ліцензій на право здійснення освітньої  діяльності та ін. 

Своєчасно здійснено ліцензування освітньої діяльності та проведено 

набір за визначеним державним замовленням, обсяг якого склав 197. На 

контрактну форму навчання зараховано 118 осіб. 

195 курсантів бюджетної форми навчання отримали новий літній та 

зимовий формений одяг. 

Проведено аналіз спроможності коледжу для відкриття нової 

спеціалізації з підготовки операторів БПЛА (безпілотних літальних апаратів). 

У вересні-жовтні 2019 Вченою Радою ХНУВС затверджено Освітню 

програму та Навчальний план спеціалізації. 

Для здійснення фінансового обліку коледжу за допомогою програми 

«Інфотекс» університетом було передано коледжу 24 (двадцять чотири) 

сучасні комп’ютери та програмне забезпечення. Наразі проводиться освоєння 

даної програми. 

Розширено кількість робочих місць для роботи в системі ЄДЕБО 

(єдина державна електронна база освіти). Налагоджено систему відео-зв’язку 

для проведення відео-конференцій в режимі он-лайн. 

На виділені кошти проводились ремонтні роботи для покращення 

навчально-матеріальної бази коледжу: 

відремонтовано 10 (десять) кімнат в гуртожитку, встановлені нові 

меблі  та сучасне освітлення; 

оновлено фасад коледжу; 

замінено інформаційні дошки; 

поновлено посадкові майданчики для вертольотів на аеродромі Велика 

Кохнівка; 

розроблено та подано на затвердження схема розфарбування  

гелікоптерів коледжу; 
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виконано заходи з підготовки до роботи  в зимовий період газової 

котельні на аеродромі Велика Кохнівка; 

за допомоги керівництва університету та міської влади здійснено 

капітальний ремонт асфальтового покриття вулиць, прилеглих до 

центральної бази коледжу,  а також  відкрито зупинку громадського 

транспорту «Льотний коледж»  біля центральної бази коледжу; 

виконано косметичний ремонт та окраску обладнання спортивного 

комплексу. 

Продовжується виконання заходів з оформлення права постійного 

користування земельними ділянками Кременчуцького льотного коледжу 

Харківським національним університетом внутрішніх справ. В теперішній 

час завершується розробка технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

Відпрацьована дорожня карта та проводяться заходи по сертифікації та 

ліцензуванню авіаційної діяльності коледжу. 

Виконуючи головне державне завдання Міністра внутрішніх справ 

України щодо отримання, освоєння та організації навчального процесу на 

сучасних вертольотах фірми Airbus Helicopters, які плануємо отримати 

найближчим часом для здійснення підготовки пілотів та фахівців технічних 

спеціальностей, відпрацьована схема розміщення додаткових об’єктів на 

аеродромі Велика Кохнівка, а саме: двох ангарів для зберігання та технічного 

обслуговування гелікоптерів, а також будівлі для розміщення тренажерного 

центру, в якому планується встановити тренажер гелікоптера Н225. 

Підготовлено та подано на затвердження список викладачів, льотно-

інструкторського та інженерно-технічного складу для першочергового 

перенавчання на гелікоптер Н125. 

З метою покращення ефективності діяльності особового складу 

коледжу розроблено пропозиції щодо оновленої організаційно-штатної 

структури Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС. 



 24 

Реорганізація коледжу виявила ряд проблем як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру. Зокрема, існує дефіцит коштів для розрахунків за 

комунальні послуги у сумі понад один мільйон 900 тисяч гривень та 

заробітної плати на суму майже 13 мільйонів гривень. Не в повному обсязі 

працює комп’ютерна програма забезпечення ведення бухгалтерського обліку 

та звітності. У результаті недоліків у виховній та роз’яснювальній роботі, 

недостатнього знання керівництвом коледжу процесів, що відбуваються у 

студентському середовищі, виникла конфліктна ситуація, яка завершилася 

демонстративною акцією протесту із частковим перекриттям проїжджої 

частини біля коледжу 7 листопада. Наразі в коледжі працює комісія МВС 

України та університету, за результатами їх діяльності будуть вжити заходи 

реагування. 

Є недоліки і в роботі інших структурних підрозділів. Зокрема, не всі 

вони належним чином підготувалися до стройового огляду 31 жовтня у 

зв’язку з переходом на зимову форму одягу. Допускаються порушення 

трудової та службової дисципліни, не завжди належним чином окремі 

керівники ставляться до виконання контрольних документів. Мають місце 

випадки несвоєчасного оновлення навчально-методичних матеріалів. 

Потребує суттєвої активізації робота редакційних колегій фахових видань. 

Більш активно деканату факультету № 6, відділу організації освітньо-

наукової підготовки слід працювати над попередженням виникнення 

заборгованості з оплати освітніх послуг та її мінімізацією. У зв’язку з 

відсутністю набору та низькою якістю добору кандидатів до ад’юнктури у 

попередні роки за спеціалізацією 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право - виникає негативна перспектива 

комплектування науково-педагогічного складу кафедри кримінального права 

і кримінології факультету № 1. Ці та інші вади необхідно терміново усунути, 

адже перед особовим складом стоїть низка важливих завдань. 

По-перше, наступного року ми повинні підтвердити статус 

національного закладу вищої освіти. По-друге, у лютому – березні спливає 
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термін подання матеріалів для акредитації дев’яти освітніх програм, 

підготовлених на основі нових вимог. Все це вимагає від нас, насамперед, 

постійного підвищення якості освіти, досягнення європейських стандартів. 

Вимагає подальшого посилення практична складова навчального 

процесу. Статистика свідчить, що кількість бінарних занять лишається на 

рівні минулого року. Так бути не повинно, наш обов’язок – максимально 

використати можливості, які відкрилися для посилення взаємодії з ГУНП в 

Харківській області. 

Лишається першочерговим завданням активізація 

профорієнтаційної роботи. Наш новий підрозділ показав непоганий старт, 

але сам він не впорається і не повинен впоратися, профорієнтаційна робота – 

справа кожного. 

Існує можливість вилучення в нас права готувати фахівців за 

спеціальністю ) 081 «Право». Чим це загрожує, роз’яснювати не варто. Ми 

повинні повсякденно, повсякчасно доводити своїми діями, що готуємо 

правознавців не гірше, а навіть краще, ніж ті, хто намагається проштовхнути 

таке шкідливе для підготовки кадрів слідчих рішення. 

Колектив університету неодноразово доводив, що він здатний 

виконувати завдання будь-якого ступеню складності. Тому я впевнений, що й 

поточного навчального року ми зможемо успішно вирішити проблемні 

питання, усунути недоліки та зробити нові кроки на шляху розвитку. 

Дякую за увагу! 
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