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Шановні колеги! 

 

Минулого навчального року наш колектив діяв у досить 

складних умовах. Збройне протистояння агресії на сході країни, 

можна сказати, біля нашого порога, накладало свій відбиток на всі 

сфери життя, від соціально-політичної до економічної. Певні 

труднощі створювали прогалини у відомчий нормативній базі, які 

з’явилися внаслідок реформування МВС та оновлення законодавства. 

Не знижувалася гострота конкурентної боротьби на ринку освітніх 

послуг. Особливе роздратування в наших опонентів викликало 

виділення значної частки держзамовлення саме ЗВО МВС. При 

цьому вони не звертали уваги на перенасиченість ринку праці 

юристами і кадрові проблеми правоохоронних органів.  

Але всім цим та іншим негараздам не вдалося звернути 

університет зі шляху, наміченому керівництвом МВС України, чию 

підтримку ми постійно відчуваємо. Сприяли нашим починанням 

обласна державна адміністрація, обласна рада, численні громадські 

організації. Одним з найважливіших завоювань нашого колективу у 

звітному періоді слід вважати зміцнення авторитету закладу серед 

широких кіл суспільства.  
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На досягнення зазначених та інших позитивних результатів 

була спрямована організаційна робота. Завдяки дійовій системі 

контролю, відповідальності керівників і рядових працівників 

виконано всі намічені навчальні, виховні, наукові та інші заходи. За 

звітний період проведено 10 засідань Вченої ради університету, на 

яких розглянуто 42 питання з числа найбільш значимих для нашої 

діяльності. Понад 150 поточних питань розглянув ректорат, 105 

питань – науково-методична рада. З усіх розглянутих питань 

прийнято конкретні рішення, які на цей час в основному виконані.  

22 вересня 2017 року та 12 жовтня поточного року проведено 

урочисті заходи з нагоди прийняття першокурсниками Присяги 

працівника поліції. На урочистостях були присутні представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування, силових і 

правоохоронних структур, а також учні Маріупольського 

юридичного ліцею № 48, вихованці Харківської спеціалізованої 

школи-інтернату «Ліцей «Правоохоронець», батьки і рідні 

першокурсників. 

09 листопада 2017 року організовано та проведено конференцію 

трудового колективу університету. 

Восени 2017 року та влітку 2018 року проведено вступні 

випробування до аспірантури, а у травні 2018 року – розподіл 

випускників докторантури та ад’юнктури для подальшого 

проходження служби.  

22 червня 2018 року відбулись урочистості з нагоди випуску 

студентів денної форми навчання факультету № 6, наступного дня – 
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урочисті заходи з нагоди випуску курсантів та посвячення їх у 

захисники правопорядку.  

У серпні 2018 року забезпечено підготовку та проведення 

табірного збору курсантів першого курсу. 

Вищу освіту у 2018 році здобули 2122 особи, з яких 129 

отримали дипломи з відзнакою. Слід, однак, зазначити, що останніх 

лише 6 відсотків, тоді як минулого навчального року дипломи з 

відзнакою отримали понад 9 відсотків випускників. Утім, особливої 

занепокоєності це не викликає, адже ми підвищили вимоги до тих, 

хто бажає отримати диплом із відзнакою. 

Первинну підготовку пройшли 955 працівників поліції, 

підвищили кваліфікацію 2218 поліцейських різних категорій. 

Університет продовжує брати участь у зміцненні 

обороноздатності держави. 22 липня 2018 року відбувся черговий 

випуск 214 осіб, які успішно закінчили навчання за програмою 

підготовки офіцерів запасу за військовими спеціальностями 

«соціальна психологія» та «психологія» і склали військову присягу 

на вірність українському народу. 

Успішно завершено розпочату у звітному періоді підготовку 

акредитаційних справ за спеціальностями 081 «Право», 262 

«Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 125 «Кібербезпека». 

Особлива увага приділялася посиленню практичної 

складової навчального процесу. Широко практикувалися бінарні 

заняття, проводилися заняття силами практичних працівників. Всі 
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науково-педагогічні працівники, які не мають досвіду практичної 

роботи, відряджені до органів та підрозділів Національної поліції, на 

посади викладачів відбираються діючі працівники поліції. 

Головним напрямом набуття практичних навичок лишалися 

практика та стажування у посаді. Минулого навчального року 

стажування пройшли 520 курсантів та 58 слухачів магістратури, 

ознайомчу практику – 565 курсантів, навчальну практику – 390 

курсантів, крім того, навчальну та виробничу практику пройшли 245 

студентів та 24 слухачі Сумської філії, 58 студентів й 73 слухачі 

факультету № 6.  

Як важливий елемент поповнення досвіду практичної роботи ми 

розглядаємо участь в охороні публічного порядку та безпеки. 

174 рази наші працівники та курсанти несли відповідну службу у 

м. Харкові, з них 14 – під час проведення масових та урочистих 

заходів, в складі спільних патрульних нарядів – 143 рази. За весь 

період здійснено 1237 людино-виходів постійного та 8520 – 

перемінного особового складу. Взято участь у розкритті 10 злочинів 

за ст. 185, 309 ККУ, разом із працівниками територіальних 

підрозділів поліції припинено 223 адміністративні правопорушення. 

Багато зроблено для поліпшення методичного забезпечення 

навчального процесу. Протягом 2017-2018 навчального року 

науково-педагогічними (педагогічними) працівниками університету 

підготовлено: 17 монографій, 8 підручників, 12 навчальних 

(навчально-методичних, науково-практичних) посібників, 14 

науково-методичних рекомендацій, 4 наукові звіти, 3 довідники, 2 



 
5 

науково-практичні коментарі, 3 розмовники, 1 дистанційний курс, 2 

курси лекцій, 2 робочі зошити. Активно створюються та 

використовуються електронні навчальні ресурси, зокрема, 

електронна бібліотека університету містить 24 796 повнотекстових 

документів, у т.ч. підручників, навчальних посібників та курсів 

лекцій – 3301, методичних матеріалів – 3929. 

Університетом проведено значну роботу з наукового 

забезпечення діяльності поліції. Це особливо важливо в умовах її 

реформування, оновлення нормативної бази, переходу на європейські 

стандарти. У 2017-2018 навчальному році у п’яти спеціалізованих 

вчених радах університету відбувся захист 67 дисертаційних 

досліджень (з них – 14 докторських).  

Вченою радою було присвоєно вчені звання десяти науково-

педагогічним працівникам університету, з них 4 професора та 6 

доцентів. 

На теперішній час в університеті працює 56 докторів наук та 

235 кандидатів наук. 43 наші науковці мають вчене звання 

професора, 142 – старшого наукового співробітника та доцента. 

За результатами конкурсу на краще наукове, навчальне та 

періодичне видання в системі МВС України, який проводився у 2017 

році на базі Одеського державного університету внутрішніх справ, 

розробки творчих колективів університету вибороли 4 перших місця, 

5 других місця, 1 – третє місце. 

Успішно проведено 20 конференцій, з яких 5 міжнародних та 8 

всеукраїнських, 12 круглих столів, 1 науково-практичний семінар.  
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Здійснено державну перереєстрацію друкованих видань у 

Міністерстві юстиції України, направлено відповідні документи до 

Міністерства освіти і науки України для внесення змін до Переліку 

наукових фахових видань України, у Міжнародному центрі ISSN 

(Париж) зареєстровано онлайн-версії видань «Вісник ХНУВС» та 

«Право і безпека». 

Кілька слів стосовно оргштатного і кадрового забезпечення 

навчального процесу та наукової роботи. Центр післядипломної 

освіти реорганізовано в інститут післядипломної освіти, відділи 

методичного забезпечення навчального процесу та організації 

освітнього процесу об’єднано у навчально-методичний відділ, 

відділення з організації підготовки іноземних громадян 

підпорядковано факультету № 6, на базі редакційно-видавничого 

відділення відділу організації наукової роботи та дільниці поліграфії 

відділу матеріального забезпечення створено редакційно-видавничий 

відділ, Сумський центр первинної професійної підготовки «Академія 

поліції» (м. Суми) включено до складу Сумської філії ХНУВС. 

Вирішується питання стосовно передачі університету 

Кременчуцького літного коледжу, де планується готувати літний та 

технічний склад для повітряної підтримки діяльності поліції та інших 

ЦОВВ. 

На цей час в університеті на постійній основі працює 1202 

особи, з них 383 працівники з числа науково-педагогічного складу. 

209 посад заміщено поліцейськими, вільнонайманих працівників 

відповідно 993. 
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Триває робота зі зміцнення службової дисципліни та 

законності, протидії корупції. Стан цієї роботи постійно перебуває 

в центрі уваги ректорату, керівництва структурних підрозділів. 

Вжито ряд заходів, спрямованих на попередження порушень 

службової та трудової дисципліни. Без реагування не лишався 

жодний виявлений факт таких порушень, що також сприяло їх 

профілактиці. Постійно проводиться системна антикорупційна 

робота. До 01 квітня 2018 року в повному обсязі подано електронні 

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

характеру. Нещодавно МВС України провело перевірку організації 

протидії корупції в університеті. За попередніми даними, суттєвих 

недоліків у цій роботі не виявлено, вона організована в цілому 

відповідно до вимог законодавства, нормативних актів МВС України.  

Головним напрямом виховного процесу є національно-

патріотичне виховання перемінного складу. Для цього 

використовувалася як індивідуально-виховна робота, так і різні 

масові заходи, такі, як лекції , бесіди, інформаційно-виховні години, 

уроки мужності, вечори пам’яті, круглі столи, екскурсії тощо. У 

виховних заходах брали участь члени Союзу юристів України, 

Спілки письменників України, Спілки журналістів України, 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», «Союз Чорнобиль 

Україна», спілок ветеранів АТО та ветеранів Афганістану, Інститут 

соціально-політичних ініціатив та інші громадські організації.  

Для виховання у молодого покоління національної свідомості, 

патріотизму, любові до рідного краю, свого народу активно 
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використовувалися можливості музею університету, діяльність 

університетської волонтерської групи «Неофіти», творчих 

самодіяльних колективів, а також підрозділу Почесної варти. Без 

перебільшення можна сказати, що ансамбль барабанщиць та 

підрозділ Почесної варти стали зірками програми в День захисника 

Вітчизни на майдані Свободи 14 жовтня цього року. 

Посилена роль спортивних занять серед працівників, 

курсантів, студентів. 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. Новостворений 

спорткомплекс зі стадіоном вже став ареною чисельних змагань за 

участю команд різних спортивних колективів. Завдяки наполегливій 

підготовці університет виборов Кубок Міністра внутрішніх справ 

України з футболу. Ряд заходів вжито щодо затвердження здорового 

способу життя. 

Продовжували розширятися міжнародні зв’язки 

університету. За звітний період у закордонних відрядженнях 

перебували 37 осіб постійного та перемінного складу. які виїжджали 

до США, Об’єднаних Арабських Еміратів, та цілого ряду країн 

Європи (Норвегії, Польщі, Естонії, Азербайджанської Республіки, 
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Республіки Білорусі, Угорщини, Австрії, Італії, Фінляндії, Швейцарії, 

Франції, Латвії, Греції, Нідерландів, Сербії). Серед них 10 

викладачів університету, які пройшли стажування у зарубіжних 

країнах. 

За цей же період 286 працівників та курсантів ХНУВС або 

брали безпосередню участь у міжнародних наукових заходах, або 

надсилали тези доповідей. Кількість зарубіжних навчальних закладів, 

асоціацій, організацій та практичних підрозділів, з якими встановлені 

та підтримуються ділові зв'язки, сягнула сорока дев’яти.  Серед них –

Університет поліції Норвегії, м. Осло, Поліцейська академія Чеської 

Республіки, м. Прага, Муніципальна поліція міста Плзень, Академія 

поліції м. Хьюстон, штат Техас, Поліцейський коледж, штат 

Кентукі, Поліцейська академія та поліцейський коледж Республіки 

Хорватії, м. Загреб, Балтійська міжнародна академія, м. Рига, Вища 

школа поліції, м. Бранденбург, Управління поліції Воєводства 

Малопольщі, Канадська поліцейська місія в Україні, Академія МВС 

Республіки Білорусь, ОБСЄ, МКЧХ, КМЄС, МОМ, Німецька служба 

академічних обмінів (ДААД), Програма Фулбрайта, Французький 

культурний центр, Британська Рада, Програма Маскі, 

Інформаційно-консультаційний Центр «Освіта», Дом Нюрнберга, 

Американська асоціація юристів, Фонд «Відродження», Програма 

ІСІТАП Департаменту юстиції США тощо. Університет активно 

брав участь в роботі Асоціації європейських поліцейських коледжів, 

Програмі обміну CEPOL на 2018 рік. 
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У навчальному процесі ХНУВС брали участь 47 іноземних 

фахівців, які представляли США та ряд європейських країн 

(Великобританію, Італію, Фінляндію, Румунію, Литву, Данію, 

Болгарію, Швецію, Німеччину, Австрію, Туреччину). 

Протягом навчального року на внутрішньому сайті університету 

було розміщено 269 оголошень про можливість залучення науково-

педагогічного складу до реалізації міжнародних грантових проектів, 

організації та проведення міжнародних конференцій, семінарів і 

круглих столів із фінансуванням благодійних фондів. 

До англомовних наукових журналів, що зареєстровані у 

наукових базах «Scopus» та «Web of Science», надіслано низку статей 

науковців університету. 

Цього року на навчання зараховано 78 іноземних громадян, 

усього навчається 304 студенти-іноземці. 

Велика увага приділялася профорієнтаційній роботі. За 

звітний період проведено заходи профорієнтаційного характеру у 

1129-ти навчальних закладах м. Харкова, Харківської області та 

інших регіонів. Укладено 30 договорів про спільну діяльність між 

університетом та загальноосвітніми навчальними закладами. Майже 

800 листів з інформацією профорієнтаційного характеру направлено 

до відділів та закладів освіти. Проведено 40 Днів відкритих дверей, у 

тому числі на базі університету – 8, на базі Сумської філії – 2, в 

Харківській, Луганській та Донецькій областях – 30 виїзних Днів 

відкритих дверей. Вищезазначені заходи відвідало 26300 осіб. 
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Для забезпечення профорієнтаційної роботи, зміцнення 

зв’язків із населенням широко використовувалися можливості 

засобів масової інформації, соціальних мереж тощо. Там було 

розміщено понад 3000 матеріалів про діяльність університету.  

Протягом звітного періоду виготовлено 195 відеосюжетів, три 

рекламні фільми про ХНУВС, 11 відеороликів. Виготовлено 

розміром 6х10 м та розміщено 4 рекламні щити «Вступайте до 

ХНУВС!» поблизу університету та 4 рекламні щити на в’їздах до 

Харкова. Протягом року рекламні щити було оновлено. Також 

встановлено 10 рекламних щитів профорієнтаційної спрямованості 

1,5х1,5 м.  

У результаті вжитих заходів профорієнтаційна робота досягла 

певних позитивних результатів. Повністю виконано державне 

замовлення, конкурс склав 2,2 абітурієнти на місце, отже, ми мали 

можливість вибору. Значно більше, ніж минулого року, набір на 

навчання за контрактом, як на денну, так і на заочну форму навчання. 

Заповнено ліцензійний обсяг підготовки офіцерів запасу.  

Зміцнювалася матеріальна база навчального процесу. 

Розпочато будівництво дев’ятиповерхового гуртожитку на території 

навчальної бази № 2, яке планується завершити до Дня поліції 04 

липня 2019 року. Здано в експлуатацію гуртожиток для 

малосімейних на вул. Семінарській. У тактичному містечку 

збудовано двоповерховий будиночок загальною площею 144 

квадратні метри для здійснення практичних занять з тактичної та 

тактико-спеціальної підготовки, розпочато будівництво навчального 
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перехрестя. Продовжуються роботи по обладнанню тактичного 

полігону з мультимедійним тиром «Рубін», площею понад п’ятсот 

квадратних метрів. Успішно завершено підготовку до опалювального 

сезону, виконано цілий ряд ремонтних робіт. Зокрема, відповідно до 

вимог МВС України облаштовано приміщення інституту 

післядипломної освіти, де проходять первинну підготовку 

поліцейські. 

Разом з тим наряду з позитивними зрушеннями є ряд 

проблем та недоліків. Не добившись успіху з встановленням 

мінімального показника у 150 балів ЗНО для вступників за 

спеціальністю «Право», наші опоненти вирішили підійти з іншого 

боку й добилися середнього показника в 130 балів, що, за сутністю, 

одне й теж. Потребує зміцнення трудова та службова дисципліна, не 

всі працівники, курсанти та студенти суворо дотримуються правил 

дорожнього руху та пожежної безпеки. Не напрацьовано систему 

попередження заборгованості за надання освітніх послуг та 

проживання в гуртожитку. Повільно скорочується заборгованість, 

вказана в акті аудиту. 

Звідси випливає необхідність здійснити ряд невідкладних 

заходів. Зокрема, профорієнтаційна робота вимагає не просто 

активізації, а й зосередження на підготовці майбутніх абітурієнтів до 

ЗНО. Треба працювати на перспективу, вести профорієнтаційну 

роботу з учнями дев’ятих - десятих класів. Необхідно розвивати 

систему дистанційного навчання. Потребує активізації позовна 

робота щодо стягнення заборгованості за освітньо-наукові послуги. 

Цього навчального року повинні стати до дії полігон в цокольному 
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поверсі, навчальне перехрестя, а також полігон для навчання 

контраварійній їзді.  

Наступного року виповнюється 25 років з моменту створення 

нашого університету. Учора Вчена рада розглянула план відповідних 

заходів, тепер слід зосередитися на його виконанні, широко 

використовувати цей інформпривід для профорієнтаційної роботи та 

в іміджевих цілях.  

2019 рік проходить під знаком виборів – і Президента, і 

Верховної ради. Політична боротьба, власне, вже почалася. Наше 

завдання – бути готовими до забезпечення публічного порядку та 

безпеки під час виборів. Сьогодні проведено тактико-спеціальні 

навчання як раз на цю тему.  

Колектив університету не раз доводив свою здатність 

вирішувати найскладніші проблеми. Упевнений, що й цього разу він 

зуміє забезпечити нові досягнення на благо Батьківщини. 

Дякую за увагу. 
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