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ВСТУП 
Національна академія внутрішніх справ є державним провідним вищим 

навчальним закладом зі специфічними умовами навчання, що належать до 

сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, який у 2016 році 

відзначив 95-ту річницю з часу свого заснування.  

Академія надає освітні послуги з підготовки науково-педагогічних і 

наукових кадрів для здобуття ними наукових ступенів доктора наук та доктора 

філософії за відповідними науковими спеціальностями, фахівців ступенів вищої 

освіти бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія», 

ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», спеціалізації та підвищення кваліфікації практичних 

працівників підрозділів Національної поліції України, Експертної служби МВС 

України, Державної міграційної служби України, Національної служби 

посередництва та примирення, науково-педагогічних працівників відомчих 

вишів, державних службовців органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, підготовки та навчання миротворчого персоналу для участі у 

миротворчих операціях ООН. 

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами 

навчання для центральних органів виконавчої влади – за державним 

замовленням, а також фахівців у галузі права, психології – за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб. 

В академії на денній та заочній формах навчається 17 695 здобувачів 

вищої освіти.  

У її структурі − докторантура та аспірантура, 4 навчально-наукові 

інститути, інститут післядипломної освіти та інститут кримінально-виконавчої  

служби, 3 самостійні факультети, юридичний ліцей, підготовче відділення. 
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Освітній процес і наукову роботу забезпечують 38 кафедр та п’ять 

профільних наукових лабораторій. Освітній процес та проведення наукових 

досліджень в академії забезпечують 71 доктор наук і професор та                             

369 кандидатів наук і доцентів, серед яких 11 академіків і член-кореспондентів 

національних і галузевих академій наук України; 12 заслужених юристів 

України, 4 заслужених діячі науки і техніки України, 6 заслужених працівників 

освіти України, 2 заслужених працівники фізичної культури і спорту України,                       

1 заслужений тренер України, 4 заслужених майстрів спорту, 4 майстри спорту 

міжнародного класу та 22 майстри спорту. 

У НАВС функціонують шість спеціалізованих вчених рад із захисту ступенів 

вищої освіти доктора наук та доктора філософії, відкритих за дев’ятьма 

науковими спеціальностями. 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Минулий рік був складним як для України загалом, так і для академії. 

Війна на Сході наклала відбиток на все наше життя. Але наш колектив вистояв 

і здобув успіхів. Відзначення на високому рівні за участю Президента України 

Петра Олексійовича Порошенка 95-річчя з дня заснування вишу, активна 

участь у підготовці нової Національної поліції України, багато інших здобутків 

– яскраве свідчення правильності обраного  колективом вишу курсу на 

забезпечення якісної  освіти, досліджень та інновацій. Висловлені Президентом 

України завдання і побажання прийняті нами до безумовного виконання. 

  

Дотримання вимог законодавства, запровадження норм Законів України 

«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та «Про 
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Національну поліцію», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

прозорість та колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване 

планування діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних 

рішень – це та багато іншого дозволяють з оптимізмом дивитися у майбутнє.  

Завданням  академії  на  найближчу  перспективу  є рівноправне  

входження  до  європейського та  світового  освітнього й наукового простору.   

Звітуючи перед делегатами конференції трудового колективу, які 

представляють увесь багатотисячний колектив академії, його постійний  

і перемінний склад, зі всією відповідальністю доповідаю, що я, як ректор, і 

адміністрація вишу забезпечили виконання в повному обсязі Колективного 

договору на 2014-2016 роки, створили умови для безпечної праці на всіх 

напрямах діяльності – від атестації робочих місць і узгодженого вирішення 

кадрових питань, до соціальної підтримки й захисту персоналу, у тому числі 

стосовно молоді та ветеранів. Ми іноді свідомо уникали окремих 

формалізованих відносин для доповнення його окремих положень, а просто 

повсякденно працювали з коригуваннями залежно від ситуації. І ніяких 

непорозумінь не виникало. Виконання положень Колективного договору 

контролювалося обраною двосторонньою комісією. 

Виокремлю одну з особливостей проекту нового Колективного договору 

на 2017-2019 роки. Його положення поширюються на всіх працівників академії, 

що не мають спеціальних звань поліції, незалежно від того, чи є вони членами 

профспілки. Висловлюю впевненість, що наш колектив і надалі не матиме 

розмежувань в роботі і далі працюватиме як єдиний механізм, згідно своїх 

статутних завдань та функціональних обов’язків за посадами. 

Відповідно до  Закону України «Про Національну поліцію»  

та Положення про Міністерство внутрішніх справ України, академія є вищим 

навчальним закладом зі специфічними умовами навчання, що  належить до 

сфери управління МВС України. В оновленому штаті НАВС всі посади 

тарифіковані як цивільні (директор, завідувач, керівник тощо). 

Ми ініціювали і нормативно, через Указ Президента від 09.12.2015             

№ 691/2015 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в 

державних органах, установах та організаціях», з терміном його дії до                    

1 січня 2017 року,  тимчасово добилися права заміщення окремих посад 

поліцейськими і відповідно провели переатестації співробітників, які їх 

обіймають. Сподіваюся, що за вашої підтримки, нам вдасться знайти і на 

подальше позитивне законодавче вирішення  цього питання. 

Завдання організаційно-управлінського та інших напрямів роботи 

вирішувались прозоро, достатньо ефективно і головне – за вашої 

безпосередньої участі. Наголошу лише на   найважливіших підсумках 

реформування міліції в поліцію та відомчої освіти: 

 по-перше, нам вдалося утримати свій статус та зміцнити провідну роль 

серед вишів, і не лише відомчих (по змістовності сайту 

ми в першій сотні вишів світу, а по загальному рейтингу України – в золотій 

середині); 
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 по-друге, при оптимізації чисельності персоналу збережено потенціал, 

як головне наше надбання; 

 по-третє, ми перші виконали державне завдання з підготовки нових 

патрульних поліцейських. Цей досвід підхоплено всіма регіонами країни й вже 

поширено на інші групи кадрів; 

 по-четверте, попри надзвичайно складну бюджетну ситуацію в державі, 

академія фінансувалася без зривів, а оплата праці кожного в загальній сумі, 

принаймні, не зменшилася. 

За цими базовими висновками кропітка повсякденна робота ректорату, 

управлінської ланки, допоміжних служб, інститутів, факультетів і кафедр, 

наукових лабораторій, всього колективу, за що я вам щиро вдячний. 

Звіт ректора та показники діяльності НАВС висвітлено на веб-порталі. 

Наголошую, що за останній час: 

 уніфіковано структуру й чисельність НАВС (переформатовано 

інститути й факультети, кафедри та стройові курси); 

 відновлено підготовку кадрів за денною та заочною формами навчання 

на факультеті № 3 (м. Івано-Франківськ); 

 на новоствореній кафедрі військової підготовки започатковано 

військову підготовку офіцерів запасу Збройних Сил України та Національної 

гвардії України (за результатами вступних випробувань на навчання 

зараховано  179 студентів); 

 академія першою в Україні привела особовий склад  

і курсантів до Присяги поліцейського, вручила випускникам погони лейтенанта 

поліції і дипломи міжнародного зразка; 

 успішно завершено першу вступну кампанію за державним 

замовленням для Національної поліції України та Експертної служби МВС 

України; 

 парадний розрахунок академії успішно представив МВС України  і 

Національну поліцію на військовому параді  з відзначення 25-річниці 

Незалежності Української держави. 

І це лише невелика частина зробленого нами. 

 Всі питання діяльності академії, відповідно до чинного законодавства, 

розглядалися Вченою радою, як колегіальним органом управління вищим 

навчальним закладом.  

Свою роботу Вчена рада спрямовувала, перш за все, на реалізацію 

стратегічних та перспективних напрямів розвитку академії, вдосконалення 

освітньої, науково-дослідної та фінансово-господарської діяльності, 

методичної, інноваційної та виховної роботи, кадрового та матеріально-

технічного забезпечення, зміцнення наукового потенціалу, дисципліни та 

законності, реалізації антикорупційного законодавства.  

З метою розширення гласності в роботі її засідання проводяться спільно з 

ректоратом з використанням відео-селекторного зв’язку, що дає можливість 

спостерігати за їх проведенням усім бажаючим, зокрема навчально-наукових 

інститутів, факультетів, кафедр та регіональних відділень навчально-наукового 

інституту № 4. Рішення, які приймаються Вченою радою, розміщуються на веб-
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порталі академії в розділі «Вчена рада», з можливістю як внутрішнього, так і 

зовнішнього їх перегляду. 

Чисельність Вченої ради на початок 2015/2016 навчального року 

нараховувала 50 осіб, а на сьогодні у її складі працює 46 осіб. З них: член-

кореспондентів Національної академії правових наук України – 3 (6,5%), 

докторів наук і професорів – 21 (45,7%), кандидатів наук та доцентів –                       

13 (28,3%), керівників кафедр – 5 (10,9%),  курсантів і студентів – 5 (10,9%). До 

складу Вченої ради введено 7 нових членів, що обумовлено проведеними 

штатними змінами, звільненнями та призначеннями. 

Для вирішення покладених на Вчену раду академії завдань протягом 

2015/2016 навчального року відбулося 11 її засідань, на яких розглянуто                     

32 планових питання з основних напрямів діяльності вищого навчального 

закладу: приведення організаційно-управлінської, освітньої та наукової 

діяльності у відповідність до Законів України «Про вищу освіту» та «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», розвитку та вдосконалення роботи 

навчальних підрозділів. Відбулося 11 спільних її засідань з екзаменаційними 

комісіями. У полі зору Вченої ради перебували підсумки складання 

здобувачами вищої освіти екзаменаційних сесій, звіти докторантів та аспірантів 

щодо виконання ними індивідуальних планів підготовки дисертаційних робіт. 

Окрім запланованих розглянуто 76 позапланових питань. Частина із них 

спрямовано на розширення автономії вищого навчального закладу та 

унормуванню діяльності академії відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». Зокрема, затверджено стандарти вищої освіти НАВС, академічні 

Положення про організацію освітнього процесу, екзаменаційну комісію, 

внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності, практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, норми часу для планування й обліку 

навчальної роботи науково-педагогічних працівників, Порядок замовлення, 

видачі, обліку та зберігання документів про вищу освіту, навчальні плани 

підготовки фахівців, Положення про робочі органи – ректорат та приймальну 

комісію, навчально-наукові інституту та факультети, їх вчені ради, Правила 

прийому до Національній академії внутрішніх справ у 2016 році, ухвалено 

Концепцію освітньої діяльності Національної академії внутрішніх справ щодо 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (з 

військової підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу). 

Практично на кожному із засідань Вченої ради затверджувалися теми 

дисертаційних досліджень з призначенням наукових керівників 

(консультантів), програми навчальних дисциплін і програм атестації, 

рекомендувалися до друку наукові та навчально-методичні видання, 

проводилося зарахування докторантів, відрахування та переведення з денної на 

заочну форму навчання аспірантів.  

За 2015 рік 72 працівникам присвоєно вчені звання професора, доцента і 

старшого наукового співробітника (порівняно з 2013 роком + 30). 
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Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р.             

№ 656, яка набрала чинності з 1 січня 2016 року, та Порядок присвоєння вчених 

звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 р. № 13, практично 

призупинили з січня п.р. процес присвоєння вчених звань. Це пов'язано із 

значно підвищеними вимогами до їх здобувачів. У свою чергу, Вчена рада              

27 квітня 2016 року затвердила Положення про присвоєння вчених звань у 

Національній академії внутрішніх справ, яке визначає особливості, вимоги і 

порядок розгляду та проходження матеріалів здобувачами вчених звань. 

За таких умов, за 2015/2016 навчальний рік 21 працівникові присвоєно 

вчені звання, зокрема: професора – 3, доцента –13, старшого наукового 

співробітника – 5. 

Щорічно, напередодні річниці створення навчального закладу Вчена рада 

присвоює почесні звання Національної академії внутрішніх справ за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 

службових обов’язків, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих 

фахівців, розвиток відомчої освіти та юридичної науки, зміцнення матеріально-

технічної бази та активну громадську діяльність.  
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За останні три роки почесні звання НАВС отримало 23 особи. 

 

 
  

 У травні 2016 року почесні звання присвоєно: 

«Заслужений професор Національної академії внутрішніх справ» – 

Костицькому Михайлу Васильовичу, професорові кафедри філософії права та 

юридичної логіки, доктору юридичних наук, професору, академіку 

Національної академії правових наук України, член-кореспонденту 

Національної академії педагогічних наук України, Заслуженому юристу 

України; 

«Заслужений педагог Національної академії внутрішніх справ» – 

Павлівському Миколі Климентійовичу, доцентові кафедри адміністративної 

діяльності та Решку Стефану Михайловичу, професорові кафедри вогневої та 

спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту №1, 

професору, Заслуженому працівникові фізичної культури і спорту України, 

Заслуженому майстру спорту; 

«Заслужений науковий працівник Національної академії внутрішніх 

справ» – Женунтію Володимиру Івановичу, провідному науковому 

співробітникові відділу організації науково-дослідної роботи, кандидату 

юридичних наук, старшому науковому співробітнику; 

«Заслужений працівник Національної академії внутрішніх справ» – 

Грибань Оксані Василівні, завідувачеві відділення капітального ремонту 

відділу капітального виробництва та Заяцю Володимиру Степановичу, 

фахівцеві І категорії відділу міжнародних зв’язків, Заслуженому працівнику 

освіти України. 

За поданнями навчальних та наукових підрозділів Вчена рада ухвалила 

рішення про висунення наукової роботи «Система інформаційно-аналітичного 

забезпечення органів внутрішніх справ України», підготовленої авторським 
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колективом у складі Буржинського В.А., Дурдинця В.В., Єршова С.В.,               

Іщенка О.М., Клименка В.М., Константінова С.Ф., Саницького В.А. та 

Хахановського В.Г., на здобуття Державної премії України в галузі науки і 

техніки 2016 року та циклу наукових праць «Інноваційні технології у судовій 

балістиці», підготовлених докторантом кафедри криміналістики та судової 

медицини старшим науковим співробітником Арешонковим В.В., на здобуття 

щорічної премії Президента України для молодих вчених 2016 року. 

Вчена рада приділяла увагу вченим радам навчальних підрозділів.                    

У жовтні 2015 року на її засіданні розглянуто питання «Про роботу вчених рад 

навчальних підрозділів», якому передувало надання працівниками секретаріату 

Вченої ради практичної та методичної допомоги головам і секретарям вчених 

рад інститутів з організації їх роботи, планування, ведення документації та 

контролю за виконанням прийнятих рішень. 

Упродовж звітного періоду відбулося 35 засідань ректорату, на яких 

розглянуто понад 200 питань за основними напрямами діяльності академії, 

прийнято 27 рішень та дано 175 доручень. Прийняті ректоратом рішення 

розміщуються в електронному вигляді на веб-порталі академії. 

Планом основних заходів НАВС протягом звітного періоду передбачено 

виконання близько 500 заходів за окремими напрямами діяльності. При цьому 

понад 90% заходів виконані у повному обсязі, інші перебувають у стадії 

виконання.  

Проведено 21 оперативна нарада при ректорові академії з подальшим їх 

протокольним оформленням та доведенням прийнятих рішень до безпосередніх 

виконавців. 

На виконання наказів МВС України та НАВС проводиться моніторинг 

своєчасності та повноти виконання контрольних документів, що надходять до 

академії з МВС України, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Протягом звітного періоду до академії надійшло 4233 документів, у тому числі 

52 –  з Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 388 – МВС 

України, інші – з МОН, Мінюсту, Генеральної прокуратури, Головдержслужби 

тощо. Всі вони взяті на контроль з використанням програми обліку «Калинка». 

 

2. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1. Прийом на навчання 

Вступна кампанія 2016 року проводилася відповідно до Правил прийому 

до Національної академії внутрішніх справ у 2016 році та інших нормативно-

правових документів. 

До складу предметних комісій входило 151 особа, серед яких10 докторів і 

133 кандидати наук, 9 професорів і 83 доценти. 

З метою поліпшення якісного складу вступників, їх профорієнтації, 

забезпечення високого конкурсу керівництвом академії, приймальною та 

відбірковою комісіями проведена значна та різнопланова робота (виступи на 

радіо, телебаченні, чати з майбутніми вступниками, Дні відкритих дверей). 
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Денна форма навчання: 

У 2016 році за державним замовленням зараховано 680 курсантів, із 

якими у період з 16 по 31 серпня на базі відділу спеціальної та фізичної 

підготовки (с. Віта Поштова) проведений двотижневий табірний збір.  

На перший курс факультету № 3 (м. Івано-Франківськ) зараховано                   

100 курсантів за державним замовленням та 23 студенти за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб. У новому навчальному році на трьох курсах 

цього факультету буде навчатися 271 курсант за державним замовленням та              

44 студенти за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.  

На перший курс факультету № 2 (підготовка фахівців для Національної 

гвардії України) ННІ № 3 зараховано 74 курсанти, з якими з 1 серпня проведена 

місячна первинна військово-професійна підготовка на полігоні в с. Старе. 

Для здобуття вищої освіти ступеня магістра за державним замовленням 

на денну форму навчання зараховано 127 слухачів (ННІ № 1 – 75 (50 – слідство 

та 120 – кримінальна міліція), ННІ № 2 – 28, ННІ № 3 – 24). 

Для вступу на денну й заочну форми навчання за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб подали заяви 4493 вступники (у минулому – 

2758), кількість поданих заяв для вступу збільшилася на 1735 (60%). На 

навчання на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних 

осіб факультету № 2 зараховано: 361 студент (планувалося 650 осіб) для 

здобуття вищої освіти ступеня бакалавра  та  131 (планувалося 125 осіб) - для 

здобуття вищої освіти ступеня магістра 

Заочна форма навчання: 

На  для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на навчання зараховано 

1388 осіб, зокрема: 

за державним замовленням – 370 слухачів (330 – на базі повної загальної 

середньої освіти та 40 – на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста), у тому числі ННІ № 4 – 329; факультет № 1 – 11; факультет № 3 – 

30; 

на умовах окремого договору – 504 слухачі; 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 514 студентів. 

Для здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

навчання зараховано 2002 слухачі, зокрема: 

за державним замовленням – 300 слухачів (ННІ № 4 –275; факультет             

№ 1 – 25); 

на умовах окремого договору – 1348 слухачів (ННІ № 4 –1288; факультет 

№ 3 – 60); 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 354 студентів. 

Для здобуття вищої освіти ступеня магістра на навчання зараховано            

1070 осіб, зокрема: 

за державним замовленням – 414 слухачів (ННІ № 4 – 389; факультет     

№ 1 – 25); 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 656 студентів. 
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На навчання до Інституту кримінально-виконавчої служби на заочну 

форму навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб зараховано  

30 студентів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

та 99 – для здобуття вищої освіти ступеня магістра. 

До докторантури та аспірантури на навчання зараховано 122 особи, 

зокрема: 

за державним замовленням – 40 ад’юнктів (20 – на денну та 20 – на 

заочну форму навчання); 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 82 аспіранти, із яких             

4 – на денну форму навчання. 

До юридичного ліцею ім. Ярослава Кондратьєва зараховано 84 особи і в 

новому навчальному році за парти сіли 167 ліцеїстів. 

2.2. Організація освітнього процесу  

З урахуванням типових навчальних планів МВС України для здобувачів 

ступенів вищої освіти бакалавра та магістра та на підставі затверджених 

освітньо-професійних програм розроблено та затверджено навчальні плани 

підготовки фахівців набору 2016 року,   робочі навчальні плани та графік 

організації освітнього процесу на  2016/2017 навчальний рік. 

З використанням Автоматизованої системи управління навчальним 

закладом (АСУ) забезпечено підготовку розкладів навчальних занять на перше 

півріччя 2016/2017 навчального року.  

Підготовлено плани-графіки створення електронних дидактичних засобів 

та навчально-методичної відеопродукції на 2016/2017 навчальний рік та 

опрацьовано обсяги навчальної роботи. 

Для належного забезпечення документального супроводження освітнього 

процесу академії здійснено замовлення на друкування в поліграфічному 

видавництві необхідної кількості бланків документів.  
Протягом 2015/2016 навчального року науково-педагогічними 

працівниками академії проведено 115 відкритих занять, зокрема:  

51 лекційне та 64 семінарських/практичних. 

Продовжено роботу з використання в освітньому процесі можливостей 

офіційного веб-порталу НАВС, зокрема розділу «Дистанційні курси» та 

відповідних сторінок кафедр. Апробовано та започатковано дистанційне 

проведення самопідготовки курсантів 1-го курсу з використанням програмного 

комплексу Moodle. 

З метою посилення практичної спрямованості освітнього процесу планується 

створення робочої групи із числа представників відомчих вишів та науково-

педагогічних працівників профільних кафедр академії  для опрацювання змін до 

варіативної частини типового навчального плану, який затверджений МВС 

України. При  цьому основний акцент робитиметься на навчальні дисципліни 

спеціалізацій, які викладаються на випускних курсах, опрацювання та розроблення 

ефективного їх методичного забезпечення, використання під час проведення занять 

нових методів навчання (тренінги, квести, проблемні лекції тощо). 



 
 

12 

У 2016/2017 навчальному році планується проведення ряду заходів, 

спрямованих на посилення практичної складової, перш за все курсантів випускних 

курсів, зокрема: 

- використання під час проведення занять досвіду працівників практичних 

підрозділів Національної поліції та Експертної служби МВС; 

- запровадження з 1 жовтня 2016 року проведення додаткових практичних 

занять, спрямованих на опрацювання навичок ведення службової документації; 

- проведення факультативних занять з додаткового вивчення проблемних 

питань дисциплін спеціалізацій та відпрацювання першочергових завдань, які 

необхідно знати молодому фахівцю, поліцейському (це будуть знання нормативно-

правових актів, виконання практичних нормативів, правильне складанням 

процесуальних документів тощо); 

- організація якісного контролю за роботою науково-педагогічних 

працівників (зокрема, збільшення відкритих та показових занять), навчальних 

відділів, відділень і груп. 
 

2.3. Методичне забезпечення освітнього процесу 

На етапі реалізації Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 

2020 року, реформування й оновлення національної освітньої системи, 

впровадження автономії вищих навчальних закладів, розширення їх прав і 

можливостей академією здійснено комплекс заходів для: 

- оновлення змісту та форм організації освітнього процесу, вдосконалення 

його науково-методичного забезпечення; 

- функціонування внутрішньої системи якості освіти, її практичної 

спрямованості; 

- впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації 

навчання; 

- координації процесу підсумкової атестації, роботи екзаменаційних 

комісій; 

- підвищення професійної майстерності науково-педагогічних 

працівників; 

- контролю за своєчасною підготовкою, якістю та станом виконання 

планової організаційної, обліково-звітної і навчально-методичної документації 

навчальних підрозділів щодо організації освітнього процесу; 

- інформаційного наповнення та технічної підтримки програмних 

комплексів управління навчальним закладом тощо. 

Розробляються і впроваджуються прогресивні методи навчання, технічні 

засоби інтенсифікації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, в 

освітньому процесі широко використовується сучасна обчислювальна техніка. 

Звертається увага на те, що не лише високий науковий та педагогічний рівень 

науково-педагогічного складу академії є гарантією якісної підготовки фахівців, 

але ще й відповідна методична підготовка. 

Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальними та робочими 

програмами, які підготовлено з урахуванням повного висвітлення змісту 

дисципліни й потреб всебічної підготовки фахівців. 
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Для проходження у 2016 році процедури ліцензування відповідно до 

вимог МОН України розроблено освітньо-наукові програми підготовки 

докторів філософії в докторантурі та аспірантурі за акредитованими 

спеціальностями: 081 Право, 053 Психологія та 033 Філософія. 

Здійснюється комплекс організаційних заходів з розробки та контролю 

виконання освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики 

якості вищої освіти, структурно-логічних схем підготовки для всіх форм 

навчання, проведення семінарів, круглих столів, лекцій з питань покращання 

розвитку вищої освіти тощо. 

Наповнено бази даних розділу «Тестування» комп’ютерної програми 

«VeralTest» для контролю знань здобувачів з 520 навчальних дисциплін, що 

викладаються кафедрами. 

Протягом 2015/2016 навчального року з використанням програмно-

апаратного комплексу відеоконференцзв’язку TrueConf проведено                      

4030 лекційних занять у регіональних відділеннях навчально-наукового 

інституту № 4. 

З метою надання якісних освітніх послуг і належної підготовки фахівців 

розроблено й впроваджено в освітній процес низку нормативно-правових 

документів, що регулюють організаційну діяльність, та  проведено 6 навчально-

методичних семінарів: 
«Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності кафедрами 

академії»; 

«Новели Закону України «Про вищу освіту»; 

«Методика підготовки і проведення практичних занять з використанням 

кейс-методу»; 

«Особливості організації і проведення тренінгів на основі ситуаційних 

завдань»; 

«Законодавство України у сфері запобігання корупції. Запобігання 

виникненню умов для вчинення корупційних діянь в освітньому процесі ВНЗ 

МВС»; 

«Самостійна робота здобувача вищої освіти. Сучасний стан та шляхи її 

удосконалення». 

Заплановано: 

- приведення у відповідність до законодавства документів про вищу 

освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічних 

довідок; 

- проведення у другому півріччі тактико-спеціальних навчань (квестів) із 

залученням профільних кафедр; 

- проведення бінарних занять за участю практичних працівників і 

навчально-практичних семінарів з обговорення та надання кримінально-

правової оцінки резонансним подіям за участю працівників Національної 

поліції; 

- приведення у відповідність до наказу МОН від 05.07.2016 № 782 

«Форми документів для проведення вступної кампанії» навчальної 

документації; 
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- розроблення та погодження з апаратом Національної поліції програм 

проходження практичної підготовки (стажування, навчальних та ознайомчих 

практик); 

- проведення занять з тематики впровадження інновацій у освітній 

процес, розширення практичної складової підготовки фахівців для 

Національної поліції України; 

- оновлення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін з 

метою проведення навчальних занять у нових, ефективних для засвоєння знань 

курсантами, форматах (тренінгах, квестах). 

2.4. Упровадження інформаційних технологій в освітній процес 

Створено та висвітлено на офіційному веб-порталі НАВС у розділі 

«Дистанційні курси» сторінки кафедр, на яких розміщено навчально-методичні 

матеріали з 101 навчальної дисципліни, що викладаються (лекції, 

мультимедійні матеріали, завдання для самопідготовки, тестові завдання тощо), 

а також 51 відеолекція з 17 навчальних дисциплін. 

За 2015/2016 навчальний рік створено 18 мультимедійних навчальних 

посібників, оновлено автоматизовані робочі місця експерта з трасологічних 

досліджень, слідчого, дільничного офіцера поліції та працівника карного 

розшуку. 

На постійній основі здійснюється адміністрування та технічне 

супроводження роботи сервера бази даних «АСУ НЗ», для покращення його 

роботи та збільшення кількості користувачів встановлено програмне 

забезпечення на основі операційної системи Linux. 

З метою адаптації ведення електронного журналу до вимог освітнього 

процесу оновлено та введено в дію програмне забезпечення «Портал АСУ НЗ» з 

розміщенням його у зовнішньому розділі офіційного веб-порталу НАВС. 

Здійснено реєстрацію (призначено унікальний логін та пароль) науково-

педагогічних працівників академії для їх доступу до розділів Порталу АСУ НЗ 

– «Розклад» (особистий, групи, викладача, кафедри), «Робочий план» (робочий 

план спеціальності, групи, студента), «Електронний журнал» (тематичний план, 

електронний журнал, відпрацювання, реєстрація пропусків занять, статистика 

відвідуваності).  

Під час проведення вступної кампанії 2016 року використовувався 

модуль «Абітурієнт» АСУ НЗ. 

2.5. Практична складова освітнього процесу 

Невід’ємною частиною освітнього процесу є практична складова 

підготовки фахівців, завдяки якій його учасники закріплюють отримані на 

певному етапі навчання теоретичні знання шляхом набуття умінь, навичок і 

компетентностей на практичних заняттях, під час проходження навчальних 

(ознайомчих) практик і стажування для успішного виконання службових 

обов’язків за майбутньою посадою. 

З метою поєднання освітнього процесу із практичною діяльністю 

територіальних підрозділів, органів та установ Національної поліції України, 

Експертної служби МВС України, Національної гвардії України, Державної 

пенітенціарної служби України та суб’єктів підприємницької діяльності, 
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закріплення та вдосконалення теоретичних знань, набуття нових 

компетентностей здобувачами вищої освіти до проведення практичних 

бінарних занять залучаються працівники практичних підрозділів (МВС 

України, апарату Національної поліції та її територіальних підрозділів, 

Експертної служби МВС України, судів тощо). Лише протягом                    

2015/2016 навчального року за їх участю проведено понад 150 бінарних занять. 

До того ж, практична складова освітнього процесу посилюється за рахунок 

науково-педагогічних працівників із числа фахівців-практиків, які працюють на 

кафедрах за сумісництвом. 

Посиленню практичної складової підготовки фахівців сприяє проведення 

практичних занять з профільних дисциплін на спеціально облаштованих 

навчальних полігонах та в лабораторіях, де максимально реально моделюються 

типові ситуації вчинення злочинів. Зокрема, науково-педагогічними 

працівниками кафедр криміналістики та судової медицини, кримінального 

процесу, економічної безпеки ННІ № 1, досудового розслідування ННІ № 1, 

криміналістичних експертиз ННІ № 2, організації охорони громадського 

порядку ННІ № 3 на їх базі проведено понад 400 практичних занять. 

Важливу роль при проведені занять відіграє використання науково-

педагогічними працівниками технічних засобів навчання та дидактичних 

матеріалів. 

Так, на кафедрі криміналістики та судової медицини використовується  

56 мультимедійних презентацій, два муляжі, 40 відеофільмів, три універсальні 

валізи слідчого, тренажери для серцево-легеневої реанімації «Фантом» та 

«Максим».  

Кафедрою економічної безпеки ННІ № 1 розроблено методику 

«Документування фактів одержання неправомірної вигоди», яка включає          

45 слайдів, придбана та оснащена робоча навчальна валіза, що містить 

спеціальні засоби та зразки службових документів, розроблено пакети 

первинної бухгалтерської документації (прибуткові та видаткові касові ордери, 

касова книга, журнали-ордери, податкові накладні). В освітньому процесі 

використовуються можливості навчального райвідділу, для якого розроблено 

методичне забезпечення у формі таблиць та схем, встановлено інформаційно-

довідкову програму «Автоматизоване робоче місце оперативного працівника 

Департаменту захисту економіки», що включає в себе 22 методики виявлення 

окремих видів економічних злочинів. 

Розкладами навчальних занять на 2015/2016 навчальний рік передбачено 

проведення понад 600 виїзних занять на базах ДНДЕКЦ МВС України, 

Київських міського та обласного НДЕКЦ, міського клінічного бюро судово-

медичної експертизи, міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1                     

м. Києва, КВІ СІЗО, судів м. Києва, ГУНП в м. Києві та в Івано-Франківській 

області. 

З метою посилення практичної складової підготовки майбутніх 

поліцейських в минулому навчальному році проведено: 

- тактико-спеціальні навчання на тему: «Забезпечення правопорядку і 

громадської безпеки під час проведення виборчого процесу», в результаті яких 
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удосконалено практичні навички щодо спільного виконання завдань 

курсантами та практичними працівниками із забезпечення публічного порядку, 

відпрацьовано алгоритми дій під час забезпечення виборчого процесу на 

території виборчої дільниці у разі ускладнення оперативної обстановки. До їх 

проведення залучалися науково-педагогічні працівники профільних кафедр, 

представники МВС України, Управління патрульної поліції в м. Києві, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Експертної служби МВС; 

- тактико-спеціальні навчання за новою формою командних тренінгів, що 

передбачають розв’язання ситуаційних (логічних та комунікативних) завдань 

(квестів), які відображали дії працівників поліції у складі посиленого наряду 

патрульної служби.  

Наближеність навчань до реальної роботи патрульної служби 

забезпечувалось повним імітаційним моделюванням на робочих місцях всіх 

аспектів службової діяльності нарядів патрульної служби − з моменту 

заступання на службу і до випадків вирішення конкретних практичних 

ситуативних завдань 

Важливу роль у посилені практичної складової освітнього процесу 

відіграє залучення курсантів і слухачів до роботи в складі слідчо-оперативних 

груп, охорони публічної безпеки та порядку в місті Києві та Київській області. 

Так, відповідно до наказу НАВС від 13.04.2016 №515  постійний та перемінний 

склад навчального закладу залучався до несення служби в складі слідчо-

оперативних груп і зведених патрулів Солом’янського управління Національної 

поліції України в м. Києві.  

Для надання методичної допомоги та щоденного контролю за 

проходженням навчальних практик і стажування курсантів в територіальних 

підрозділах Національної поліції додатково було залучено понад 30 науково-

педагогічних працівників кафедр академії. До складу комісій із захисту 

результатів навчальних практик і стажування залучалися практичні працівники 

територіальних підрозділів Національної поліції, а головами комісій 

призначалися науково-педагогічні працівники кафедр із числа фахівців-

практиків, які працюють за сумісництвом. 

Осередком здійснення наставницької роботи, поєднання науки й 

практики, практичною школою набуття професіоналізму майбутніх 

правоохоронців є кафедри на громадських засадах. Свого часу в академії їх 

було створено 11 і до сьогодні їх діяльність залишається актуальною. Після 

створення Національної поліції значна частина членів кафедр на громадських 

засадах звільнилися або змінили місце роботи. До того ж залишається не 

врегульованим питання щодо залучення фахівців-практиків територіальних 

підрозділів Національної поліції до роботи кафедр на громадських засадах. 

Заплановано: 

У 2016/2017 навчальному році приділити особливу увагу посиленню 

практичної спрямованості освітнього процесу, набуттю здобувачами вищої 

освіти практичних умінь, навичок і компетентностей, оновленню методичного 

забезпечення та здійсненню контролю за якістю проведення практичних занять, 

навчальних практик і стажування. 
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Забезпечити організацію додаткових видів практичної підготовки шляхом 

залучення здобувачів вищої освіти у позанавчальний час до роботи у складі 

слідчо-оперативних груп, охорони публічного порядку та безпеки в 

територіальних підрозділах Національної поліції, відвідування судових установ 

для аналізу упущень під час досудового чи адміністративного проваджень. 

Здійснити оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення навчальних полігонів і лабораторій. 

Продовжити практику проведення тактико-спеціальних навчань з 

впровадженням методик виконання квестових завдань. 

2.6. Атестація та випуск фахівців 
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти було створено                

84 екзаменаційні комісії, головами яких призначено 38 осіб, серед яких 6 – 

представники Міністерства внутрішніх справ України, 3 – апарату 

Національної поліції України, 3 – Головного управління Національної гвардії 

України, 3 – представники інших відомств та 23 – ректорат, керівники та 

досвідчені науково-педагогічні працівники структурних підрозділів НАВС. 

Протягом навчального року відбулося 11 спільних засідань Вченої ради 

академії та екзаменаційних комісій, на яких підведено підсумки роботи комісій 

та присуджено 5893 випускникам академії відповідні ступені вищої освіти, 

зокрема: 

 ступінь бакалавра –2902; 

 ступінь магістра    –1064; 

 освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста –1927. 

За результатами проведеної атестації рекомендовано: 

 174 випускники, які отримали диплом бакалавра з відзнакою, для 

вступу на навчання до магістратур вищих навчальних закладів України; 

 43 випускники, які отримали диплом спеціаліста з відзнакою, для 

вступу на навчання до магістратур та аспірантур вищих навчальних закладів 

України; 

 112 випускників, які отримали диплом магістра з відзнакою, для вступу 

на навчання до аспірантур вищих навчальних закладів України. 

Разом з цим, 134 випускникам, які під час атестації отримали 

незадовільну оцінку або не прибули на атестацію з різних причин, видано 

академічні довідки встановленого зразка. 

За останні два роки відмічається скорочення випуску фахівців у 

порівнянні з кількістю набору (разом зі студентами). У цьому є ряд 

об’єктивних факторів.  Ми сміливіше йшли на відрахування за невиконання 

навчального плану та порушення дисципліни. Для цього достатньо звернутися 

до відомостей обліку успішності та протоколів засідань Комісії з етики та 

службової дисципліни. Інколи є й інша мотивація (помилка у виборі професії, 

фінансова скрута студента тощо). Але це дійсно є проблема і вона потребує 

реагування. 
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2.7. Післядипломна освіта 

 У нинішній професійно-кадровій ситуації значно зростає роль інституту 

післядипломної освіти, який забезпечує освітній процес та методичне 

забезпечення з первинної професійної підготовки, спеціалізації, підвищення 

кваліфікації працівників МВС України, Національної поліції України, 

Експертної служби МВС України, інших правоохоронних органів, науково-

педагогічного, педагогічного та керівного складу вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання, державних службовців міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування, працівників інших підприємств, установ та 

організацій. Скажу без перебільшення – його діяльність, сприймається як 

візитівка академії. 

Загалом протягом навчального року проведено 53 навчальні збори з 

підвищення кваліфікації (спеціалізації) для  3106 осіб, а це щомісячно понад 

300 осіб різних спеціалізацій, зокрема по категоріях: 

6 зборів (770 осіб) – первинна професійна підготовка (спеціалізація) 

працівників підрозділів патрульної поліції; 

4 збори (155 осіб) – підвищення кваліфікації працівників підрозділу 

поліції особливого призначення «КОРД» категорія «А»; 

25 зборів (897 осіб) – підвищення кваліфікації дільничних офіцерів 

Національної поліції України (ГУНП в м. Києві, ГУНП в Київській, 

Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях);  

7 зборів (820 осіб) – підвищення кваліфікації працівників науково-

дослідних експертно-криміналістичних центів МВС України; 

2 збори (57 осіб) – підвищення кваліфікації працівників Департаменту 

внутрішньої безпеки Національної поліції України з питань запобігання 

корупції; 

2 збори (38 осіб) – підвищення кваліфікації державних службовців з 

питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в 

українське суспільство; 

1 збір (13 осіб) – підвищення кваліфікації старших детективів, детективів 

Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 

України; 

6 зборів (356 осіб) – підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, на яких покладено 

обов’язки з організації роботи з питань запобігання і протидії корупції. 

За підсумками проведених комплексних підсумкових тестувань видано 

2336 свідоцтв про підвищення кваліфікації та 770 свідоцтв про закінчення 

курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів 

патрульної поліції. 
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Для кожного навчального збору слухачів відповідної спеціалізації 

розроблено та погоджено зі службою-замовником 34 професійні програми 

підвищення кваліфікації (спеціалізації).  

До проведення занять залучалися найбільш досвідчені фахівці 

24 профільних кафедр академії, керівники служб МВС України та 

територіальних підрозділів Національної поліції України, науковці 

Національної академії наук України, Генеральної прокуратури України, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Служби безпеки 

України, Національної асоціації адвокатів України, освітніх та наукових 

установ м. Києва тощо. 

Продовжено роботу з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування на 

договірних засадах. За ініціативи інституту з Державною міграційною службою 

України на базі НАВС проведено підвищення кваліфікації (спеціалізації)           

60 державних службовців з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, в українське суспільство. 

До кінця лише цього року заплановано підвищення кваліфікації ще 6 тис. 

осіб (по 2 тис. щомісячно). При цьому треба передбачити ще й можливість 

позапланових заїздів. 

Укладено угоду,  затверджено кошторис витрат, розроблено тематичний 

план та узгоджено графік, починаючи з жовтня 2016 року, підвищення 

кваліфікації 200 трудових арбітрів Національної служби посередництва та 

примирення.  

Відповідно до рішення від 22 липня 2016 року конкурсної комісії 

Національного агентства України з питань державної служби України з відбору 

виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 
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протидії корупції Національній академії внутрішніх справ затверджено обсяг 

державного замовлення в кількості  2100 осіб на  2016-2017 роки. 

За ініціативи інституту з Національним агентством з питань запобігання 

корупції України опрацьовується можливість запровадження на базі НАВС у 

2017 році підвищення кваліфікації фахівців з питань запобігання та протидії 

корупції. 

Завдання: 

1. Розгорнути роботу з налагодження взаємодії та співпраці з 

Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності апарату 

МВС України та Департаментами (управліннями) центрального апарату 

Національної поліції України з питань визначення категорій, обсягів, 

навчально-тематичних планів та термінів проведення підвищення кваліфікації 

поліцейських та інших категорій фахівців. 

 

 
 

2. Розширити практику залучення до проведення занять працівників 

профільних Департаментів (управлінь) апарату МВС України, Національної 

поліції України, органів прокуратури та суду, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, що дозволить посилити практичну спрямованість 

освітнього процесу. 

3. Надати до Конкурсної комісії Національного агентства України з 

питань державної служби України з відбору виконавців державного замовлення 

на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії корупції матеріали до 

проведення конкурсу в 2017 році для затвердження обсягу державного 

замовлення в кількості  2100 осіб. 

4. Продовжити роботу з Державною міграційною службою України з 

підвищення кваліфікації (спеціалізації) державних службовців з питань 
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інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 

суспільство та підготувати пакет документів на їх підготовку в 2017 році                 

(80 осіб). 

5. Опрацювати питання щодо підвищення кваліфікації на базі НАВС в 

2017 році фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції 

України у кількості 1500 осіб на рік та перемовників. 

6. Забезпечити супроводження розгляду питань щодо введення нової 

спеціальності «Антикорупційна діяльність» з розробленням програм підготовки 

фахівців відповідного профілю. Його вирішення на стадії погодження з МОН 

Украни. 

7. Опрацювати питання щодо введення спецкурсу підготовки фахівців, 

можливо на рівні спеціалізації, для підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю 

та  перемовників.   

 

 
 

2.8. Кафедра військової підготовки 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015              

№ 962 «Про утворення кафедри військової підготовки у Національній академії 

внутрішніх справ» в академії послідовно реалізується комплекс заходів щодо 

створення та функціонування відповідного навчального підрозділу. 

Вченою радою академії схвалено Концепцію освітньої діяльності НАВС з 

військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів 

запасу, кваліфікаційні характеристики, програми підготовки та навчальні плани 

із визначених військово-облікових спеціальностей. 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони 

України від 05.07.2016 № 611/344 затверджено Положення про кафедру 

військової підготовки НАВС.  
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Наказом НАВС від 26.11.2015 № 1723 затверджено Інструкцію про 

організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки.  

За кафедрою закріплено навчальні приміщення та площі, отримано 

дозволи пожежної безпеки, державного нагляду за охороною праці та 

Центральної санітарно-епідеміологічної станції МВС України щодо їх 

відповідності встановленим нормам, затверджено штатний розпис кафедри та 

погоджено якісний склад її науково-педагогічних працівників.  

Здійснено низку заходів щодо популяризації підготовки офіцерів запасу 

на кафедрі військової підготовки, зокрема, знятий рекламний відеоролик, 

роздруковані агітаційні плакати, створено сторінку в соціальній мережі 

Фейсбук, проведено інформування студентів денної та заочної форм навчання 

про можливість реалізації їх права на здобуття військової освіти.  

За результатами  проведених вступних іспитів на навчання на кафедру 

військової підготовки зараховано 179 студентів.  

Здійснено добір науково-педагогічного персоналу кафедри, розроблено та 

затверджено навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, 

вирішується питання щодо формуванню його дидактичної матеріальної 

складової (плакати, відеофільми, макети озброєння). На завершальному етапі 

питання забезпечення студентів форменим одягом. 

2.9. Оцінка якості освітнього процесу 

В академії розроблено понад 520 тестових завдань з навчальних 

дисциплін для проведення тестових контрольних зрізів знань, як підсумкових − 

по завершенню вивчення навчальних дисциплін, так і поточних − для 

визначення якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  

У 2015/2016 навчальному році тестування проведено в 61 навчальній 

групі з 14 навчальних дисциплін. Зріз знань з навчальної дисципліни 

«Спеціальна фізична підготовка»  проведено в 3-х навчальних групах серед 

навчальних підрозділів академії. 

Налагоджено систему щотижневого звітування навчальних підрозділів 

про кількість отриманих незадовільних оцінок та пропущених занять. 

Заплановано: 

- тестування здобувачів вищої освіти з дисциплін, що викладаються як 

загальноакадемічними, так і кафедрами інститутів та факультетів з 

використанням спеціалізованого програмного продукту – пакету тестових 

програм «VeralTest»; 

- проведення раптових перевірок проведення занять, організації 

самостійної роботи, консультаційної діяльності кафедр тощо). 

2.10. Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників, 

планування і виконання навчального навантаження 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН від 

26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 

навчальний рік» та листа МОН від 13.03.2015 № 1/9-126 рішеннями Вченої 

ради встановлено обсяги навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників академії: 
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Обсяги навчального  

навантаження НПП 

2015/2016  

навчальний рік 

2016/2017 

навчальний рік 

Максимальний 825 годин 750 годин 

Середній 700 годин 700 годин 

Мінімальний 600 годин 600 годин 

 

Найбільшу частину обсягу навчального навантаження у                        

2015/2016 навчальному році склали курси підвищення кваліфікації працівників 

Національної поліції (3091 осіб), що обумовило його збільшення на кожного 

науково-педагогічного працівника та достатньо щільний графік роботи.  

У зв’язку з цим та необхідністю зменшення максимального обсягу навчального 

навантаження на науково-педагогічного працівника (відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» - 600 годин) потребує розгляду питання щодо 

збільшення кількості бюджетних посад у 2016/2017 навчальному році. 

2.11. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про Національну 

поліцію» та відсутністю нормативного врегулювання процедури проходження 

стажування науково-педагогічних працівників академії в практичних 

підрозділах Національної поліції України в 2015/2016 навчальному році воно 

проводилося в наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах й 

судових та правоохоронних органах. Відповідно до наказу НАВС  від 

20.01.2016 № 29  у період з січня по квітень п.р. 21 науково-педагогічний 

працівник академії пройшли стажування, без відриву від освітнього процесу, 

зокрема в Департаменті національного превентивного механізму Секретаріату 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Департаменті 

інформаційних технологій МВС України, Державному науково-дослідному 

експертно-криміналістичному центрі МВС України, Київському національному 

економічному університеті ім. В. Гетьмана, Національному авіаційному 

університеті, Українському державному університеті фінансів та міжнародної 

торгівлі, Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, 

адвокатському об’єднанні «Печерська колегія адвокатів м. Києва» та в  

приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Цопіної Н.Л. 

З урахуванням того, що академія є вищим навчальним закладом із 

специфічними умовами навчання, потребує вирішення питання щодо 

проходження стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 

галузевих службах територіальних органів Національної поліції України. 

 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Невід’ємною складовою діяльності вишу є науково-дослідна робота.  

Науковці академії є учасниками підготовки десятків законопроектів 

правоохоронного спрямування. Їх здобутки матеріалізовані у монографіях і 

підручниках, навчально-методичних посібниках, патентах на винаходи тощо.  
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3.1. Наукові дослідження 

На 2016 рік заплановано виконання 140 позиції річного Плану НД і ДКР, 

що спрямовані на забезпечення освітнього процесу, практичної діяльності та 

професійної підготовки в системі МВС України, із яких: 

 62 – безпосередньо на розроблення проблем педагогіки й освітньо-

виховного процесу у вищих навчальних закладах, а також підготовку до друку 

підручників і навчальних посібників; 

  78 – на проведення актуальних наукових досліджень практичної 

діяльності; 

  36 – пов’язані з науковою роботою перемінного складу. 

Понад 40 тем наукових досліджень виконуються за участю працівників 

департаментів і галузевих служб практичних підрозділів. 

Механізм реалізації прикладних розробок у практичну діяльність, 

відповідно до державних стандартів, включає підготовку та подання до 

замовників і відповідних інстанцій вихідних документів нормативного, 

організаційно-управлінського та методичного характеру. На підставі 

двосторонніх домовленостей науковці академії спільно із замовниками 

здійснили комплекс заходів з авторського супроводження розробок з 

відображенням цієї роботи в підсумкових документах, затверджених 

керівниками відповідних служб. 

У 2016 році з метою науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу заплановано підготовку 28 посібників, 17 монографій, 1 енциклопедії, 

1 збірника нормативно-правових актів, 2 словників, 4 практикумів,                         

5 методичних рекомендацій, 4 курсів лекцій. 

У плані НД і ДКР НАВС на 2016 рік враховані замовлення Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції України щодо дослідження актуальних 

проблем правоохоронної діяльності. Насамперед, це стосується проблем 

боротьби з тероризмом, кіберзлочинністю, корупцією, економічною 

злочинністю, протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, застосування кримінального процесуального законодавства та поряду 

інших позицій. Також враховані вимоги Міністра внутрішніх справа України та 

рішення Колегії МВС України щодо дослідження таких актуальних проблем 

правоохоронної діяльності та протидії злочинності як боротьба з сепаратизмом, 

незаконним поглинанням суб’єктів господарювання – рейдерством, злочинами, 

пов’язаними із незаконним відшкодуванням ПДВ та інше. 

У І півріччі 2016 року із 140 позиції Плану НД і ДКР до завершення було 

заплановано 49 позицій, із них: 38 (77,6%) – виконано в повному обсязі;                       

11 – перенесено термін виконання на ІІ півріччя 2016 року за мотивованими 

клопотаннями керівників підрозділів та за погодженням з керівництвом НАВС. 

Із запланованих до завершення у ІІ півріччі 2016 року наукових розробок                     

11 виконано достроково. 

Позапланово протягом І півріччя 2016 року, відповідно до звернень 

органів державної влади та народних депутатів України, за дорученнями МВС 

України та на замовлення галузевих служб, а також за власною ініціативою для 

забезпечення потреб освітнього процесу, науковцями кафедр і профільних 
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лабораторій академії проведено понад 140 позапланових наукових розробок, у 

тому числі експрес-досліджень з актуальних питань удосконалення оперативно-

службової діяльності ОВС, протидії злочинності, зміцнення законності та 

недопущення правопорушень серед особового складу тощо, зокрема: за 

запитами профільних Комітетів Верховної Ради – 8, Верховного Суду 

України – 2, Конституційного Суду України – 7, Європейського суду з прав 

людини – 15; зверненнями народних депутатів України – 24; дорученнями та 

замовленнями МВС та Національної поліції України – 40; інших установ та 

організацій – 20. 

Планом підготовки дисертаційних досліджень на 2016 рік передбачено 

виконання 138 досліджень (13 докторських та 125 кандидатських дисертацій). 

У І півріччі 2016 року результати 30 планових наукових досліджень 

наукових лабораторій та окремих кафедр упровадженні в освітній процес та 

практичну діяльність, із них: освітній процес – 24 позиції (НАВС – 23, 

Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» – 1); 

практична діяльність – 8 позицій (ГСУ НПУ – 2, Департамент захисту 

економіки Національної поліції України – 3, ДНДЕКЦ – 1, полк поліції 

особливого призначення №1 НУНП в м. Києві – 2). 

 Всього за три роки в законотворчу роботу впроваджено 136 розробок, в 

освітній процес – 492, в практичну діяльність – 173. 
 

 
 

За результатами наукових досліджень видано 34 монографії, 

13 підручників, 53 навчальних посібники, 4 курсів лекцій, 1 довідкове видання, 

1 науково-практичний коментар, 3 збірника наукових праць, 41 методичні 

рекомендації. 
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Узагальнена інформація за останні три роки виглядає наступним чином:  
 

 
 

3.2. Участь у виставкових заходах 

Академія є постійним учасником міжнародної спеціалізованої виставки 

«Освіта та кар’єра». У минулому навчальному році вона отримала золоту 

медаль у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої 

школи», а також гран-прі у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази 

навчального закладу». 

У ІІ міжнародній спеціалізованій виставці «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. 

Освіта за кордоном» академія виборола гран-прі у номінації «Лідер у сфері 

підготовки фахівців для правоохоронних органів». 

3.3. Патентна діяльність 

За минулий навчальний рік академією отримано 2 патенти - корисні 

моделі «Знак аварійної зупинки із кріпильним пристроєм» та «Індикатор 

випарів нарковмісних речовин» і подано  заявки на отримання патенту на 

промисловий зразок «Криміналістична масштабна лінійка»  та корисну модель 

«Пристрій для гідрокумулятивного руйнування вибухових пристроїв».   

Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір на  

мультимедійні підручники «Адміністративна відповідальність» та 

«Криміналістика», мультимедійні навчальні посібники «Німецька мова для 

правоохоронців» та «Міжнародний комерційний арбітраж», інформаційно-

довідкову навчальну програма «Робоче місце працівника підрозділу боротьби з 

незаконним обігом наркотиків», а також подано 8 заявок на отримання 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 
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3.4. Конференції, семінари та  круглі столи 

Протягом 2015/2016 начального року на базі академії проведено понад     

100 заходів наукового характеру, зокрема 15 наукових конференцій (з яких               

2 - міжнародні), 28 засідань круглих столів (1 міжнародний), 17 наукових 

семінарів (6 міжнародні). 

У їх роботі брали участь провідні вчені, представники органів державної 

влади, правоохоронних органів, наукові та науково-педагогічні працівники 

відомчих та цивільних навчальних закладів та наукових установ України та 

зарубіжних країн,. 

Протягом звітного періоду проведено: 

міжнародні науково-теоретичні конференції та семінари:  

- ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Використання 

поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча 

політика України та Європейського союзу: розвиток та інтеграція»; 

- Міжнародна конференція православного тюремного духовенства 

«Сучасність і перспективи пенітенціарної душпастирської опіки»; 

- міжнародний навчальний семінар з проблем європейського досвіду 

функціонування ефективної системи захисту фінансових інтересів держави від 

шахрайства та економічних злочинів; 

всеукраїнські науково-практичні конференції: 

- «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи»;  

- «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній 

операції»; 

міжвузівські науково-теоретичні конференції: 

- «Актуальні проблеми кримінального права пам’яті професора 

П.П. Михайленка»; 

- «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 

шляхи їх вирішення»; 

- «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців 

із права»; 

наукові семінари: 

- «Інноваційні технології навчання іноземним мовам професійного 

спрямування»; 

- «Актуальні проблеми застосування Закону України «Про Національну 

поліцію»; 

- «Актуальні питання використання можливостей позапланових 

документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві»; 

круглі столи: 

- «Організація освітньої та наукової діяльності ВНЗ, що належать до 

системи управління МВС України»; 

- «Теорія і практика судової експертизи»; 

- «Актуальні проблеми правової, медичної, психологічної та соціальної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та членам їх сімей». 
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За сприянням департаментів і служб МВС України на базі академії 

проведено відомчі, міжвідомчі та міжвузівські наукові та навчально-методичні 

семінари, круглі столи, під час яких детально розглянуто проблеми діяльності 

правоохоронних органів та підготовки кадрів для системи МВС України. 

У 2016 році такі заходи стосувалися: актуальних проблем реформування 

органів внутрішніх справ України, спеціальної підготовки фахівців 

правоохоронних органів, реформування освіти МВС України, сучасного стану 

та перспективи розвитку вітчизняної юридичної педагогіки, інноваційних 

технологій навчання іноземним мовам професійного спрямування, 

інноваційних технологій у вищій школі, оперативно-розшукового запобігання 

злочинам у бюджетній сфері, розшукової роботи в діяльності оперативних 

підрозділів ОВС України, взаємодії оперативних підрозділів з органами 

досудового розслідування у виявленні та припиненні злочинів у бюджетній 

сфері, використання спеціальних бухгалтерських знань у протидії економічній 

злочинності, організаційних та правових аспектів забезпечення економічної 

безпеки держави в контексті європейської інтеграції, організації охорони 

громадського порядку в сучасних умовах, сучасних технологій автоматичної 

реєстрації порушень правил дорожнього руху, надання першої медичної 

допомоги постраждалим в ДТП, застосування кримінально-виконавчого 

законодавства, міжнародного досвіду в пенітенціарній сфері, теоретичних та 

практичних аспектів діяльності юридичних клінік в Україні, адміністративно-

правових засадах протидії корупції в Україні, захисту та дотримання прав 

людини в поліцейській діяльності, кіберзлочинності в Україні та ін. 

3.5. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації 

Резервом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів є робота 

академічної докторантури та аспірантури. 

Підготовка докторантів, ад’юнктів (аспірантів) та здобувачів в академії 

здійснюється з десяти спеціальностей: 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень;  

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право; 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право;  

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право;  

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність; 

12.00.12 – філософія права (з юридичних та філософських наук);  

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

19.00.06 – юридична психологія (з юридичних та психологічних наук); 

21.04.01 – економічна безпека держави.  
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Відповідно до змін у законодавстві, що регламентує підготовку науково-

педагогічних кадрів та Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», запроваджено нові коди спеціальностей. Отримано ліцензії для 

здійснення діяльності на третьому освітньо-науковому рівні, зокрема наказом 

МОН від 23.06.2016 № 707 в НАВС розширено провадження освітньої 

діяльності та отримано ліцензії з таких спеціальностей: 

081 – Право (ліцензійний обсяг – 150 осіб); 

053 – Психологія (ліцензійний обсяг – 20 осіб); 

033 – Філософія (ліцензійний обсяг – 10 осіб); 

Починаючи з 2016 року академія готує докторів філософії за зазначеними 

спеціальностями. 

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах) (постанова КМУ від 23.03.2016 №261), усі особи, які здобувають 

вказаний рівень освіти, мають виконати освітньо-наукову програму в обсязі від 

30 до 60 кредитів ЄКТС. Тобто усі ад’юнкти (аспіранти), незалежно від форми 

навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми 

поточного та підсумкового контролю, передбачені освітньо-науковою 

програмою докторантури та аспірантури. 

Відмічається підвищення зацікавленості здобувачів в опануванні 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, що передбачає підготовку 

докторів філософії і докторів наук. Про це свідчить конкурс понад два 

кандидати на місце та динаміка зарахувань на навчання за денною і заочною 

формами. 

У 2016 році до аспірантури зараховано:  

за державним замовленням – 3 докторанти та 40 ад’юнктів (20 – на денну 

та 20 – на заочну форми навчання); 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – 82 аспіранти (з них 4 – на 

денну форму навчання). 
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Поряд з цим, робота з аспірантами потребує постійної уваги. 

Непоодинокими є випадки невиконання індивідуальних планів та несплати за 

навчання. За неповні три роки (2014-2016) з різних причин відраховано             

64 аспіранти, з них – 58 контрактники. Це показники абстрактні і вони 

потребують вивчення причин та вжиття заходів діяти на упередження, 

допомагати та підтримувати. 

Станом на 20 серпня 2016 року в докторантурі та аспірантурі загалом 

навчається 544 особи, зокрема: 

на денній формі – 11 докторантів та 82 ад’юнкти (з яких 13 – перебувають 

у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку); 

на заочній формі – 245 ад’юнктів та 206 здобувачів.  

За державним замовленням навчається 6 докторантів і 132 ад’юнкти (71 – 

на денній та 61 – на заочній формах навчання). 

Керівництвом докторантури та аспірантури спільно з кафедрами 

забезпечено належний контроль за виконанням докторантами та ад’юнктами 

індивідуальних планів роботи. Двічі на рік вони звітують на засіданнях кафедр 

та проходять атестацію щодо виконання індивідуальних планів роботи. За 

невиконання індивідуальних планів роботи без поважних причин і фінансову 

заборгованість відраховано 19 осіб. 

У жовтні 2016 році буде проведено випуск 11 ад’юнктів денної форми 

навчання, із яких 2 вже захистили дисертації та  5 дисертацій рекомендовано до 

захисту у спеціалізованих вчених радах (65% від загальної кількості). Решта 

дисертаційних досліджень пройшли обговорення на засіданнях профільних 

кафедр та міжкафедральних семінарів. 

Достроково захистили дисертації ад’юнкти наукової лабораторії з 

проблем досудового розслідування, прийнято до захисту дисертації ад’юнктів 

кафедри кримінального процесу.  



 
 

31 

Загалом, з початку року вже захистили дисертації 46 ад’юнктів та 

здобувачів. Вони є основним джерелом зростання наукового кафедр та вишу. 

Лише в цьому році 5 випускників  ад’юнктури призначені на посади, пов’язані з 

науково-педагогічною та командно-адміністративною діяльністю. 

Підготовці науково-педагогічних кадрів для системи МВС та 

Національної поліції України сприяє функціонування в академії шести 

спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. У поточному році ними 

продовжено практику першочергового прийняття до захисту дисертацій 

ад’юнктів денної форми навчання, які завершили роботу над дослідженнями у 

терміни, передбачені індивідуальними планами роботи. Це в значній мірі 

стимулює ад’юнктів для своєчасної та якісної підготовки дисертаційних 

досліджень.  

Протягом 2016 року у спецрадах захищено 31 дисертацій, з яких 

1 докторська та 30 кандидатських. 

 Загалом за останні три роки захищено 337 дисертацій (25 докторських та 

312 кандидатських). 

 

 
 

З метою подальшого вдосконалення наукової роботи продовжено 

практику висунення кращих докторантів та ад’юнктів на здобуття різних 

державних і недержавних стипендій та премій. 

Докторанти та ад’юнкти брали участь більш ніж у 190 наукових та 

науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських відомчих 

конференціях та семінарах, що проводилися на базі академії та інших ВНЗ 

України. Ними опубліковано понад 100 наукових статей у наукових фахових 

виданнях, зокрема 28 – в іноземних виданнях та 12 – іноземними мовами 

(англійською, німецькою, польською). 
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Запроваджено практику залучення ад’юнктів денної форми навчання до 

роботи юридичних клінік та призначення їх помічниками кураторів навчальних 

груп перших курсів, що сприяє покращенню процесу адаптації першокурсників 

до навчання та служби в поліції. 

Завдання: 

1. Забезпечити подальше підвищення відповідальності наукових 

керівників ад’юнктів (аспірантів) за здійсненням наукового керівництва над 

дисертаційними дослідженнями. У разі відрахування ад’юнкта за невиконання 

індивідуального плану роботи без поважних причин проводити службову 

перевірку щодо визначення причин, які призвели до таких наслідків, ролі в 

цьому кафедри і наукового керівника. 

2. Запровадити практику залучення до проведення занять з курсантами 

ад’юнктів (аспірантів) заочної форми навчання, які мають досвід роботи у 

правоохоронних органах понад 10 років. 

3. Продовжити практику розгляду на засіданнях науково-методичної ради 

стану підготовки дисертаційних досліджень та виконання індивідуальних 

планів роботи ад’юнктами. 

4. Опрацювати можливості відкриття нових спеціальностей для 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, зокрема:                 

051 Економіка, 082 Міжнародне право, 074 Публічне управління та 

адміністрування, 262 Правоохоронна діяльність. 

3.6. Бібліотека 

Загальна бібліотека є інформаційним ядром академії,  яка протягом 

багатьох років акумулює та зберігає результати науково-дослідної і науково-

методичної діяльності, надає всім категоріям користувачів бібліотечно-

інформаційні послуги.  Кінцевою метою і перспективним   інноваційним 

напрямком діяльності бібліотеки є її трансформація в науково-інформаційний 

центр академії.  

За останній рік відбулося розширення сфери використання 

інформаційних технологій в різних видах бібліотечної діяльності, посилення 

інформаційних функцій бібліотеки, удосконалення якості обслуговування 

користувачів, зокрема: 

 вдосконалено бібліотечний сайт, який сьогодні можна розглядати як 

самостійний напрямок інформування користувачів; 

 впроваджено в роботу сервіс віртуальної виставки; 

 створено нову повнотекстову базу даних «Автореферати дисертацій», 

що захищені в НАВС; 

 складено біобібліографічні, бібліографічні посібники та рекомендаційні 

списки літератури з їх розміщенням на сайті бібліотеки; 

 з урахуванням освітнього рівня користувачів та використанням новітніх 

технологій   формується інформаційна культура користувачів. 

Діяльність загальної бібліотеки спрямована на забезпечення навчальною 

та науковою літературою освітнього процесу, науково-дослідницької, науково-

педагогічної та виховної роботи академії.  
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Сукупний книжковий фонд загальної бібліотеки станом на 01.07.2016 

становить 1 114 тис. примірників. Книжкові фонди бібліотек регіональних 

відділень ННІ № 4   складають 128 тис. примірників,   юридичного ліцею імені 

Ярослава Кондратьєва -  9,1 тис. примірників. Фонди загальної бібліотеки 

систематично поповнюються періодичними виданнями, із яких сформовано їх 

оптимальне ядро, що забезпечує основний читацький попит. На 2016 рік 

передплачено 172 періодичних видання на суму 130тис. грн. Підготовлені 

електронні посилання на періодичні видання, WEB – адреси яких розміщенні на 

сайті бібліотеки. 

Бібліотечними фондами загальної бібліотеки скористалися близько                 

20 тис. читачів, які відвідали бібліотеку понад 295 тис. разів. Їм видано                

573,5 тис. примірників наукової, навчальної, навчально-методичної та 

художньої літератури.  

В академії функціонують 11 читальних зал на 384 робочих місця, в яких 

читачами використовується 29 підключених до мережі Інтернет за технологією 

Wi-Fi комп’ютерів. Підключитися до мережі Wi-Fi можна й за допомогою 

ноутбуків і кишенькових комп'ютерів, оснащених спеціальним устаткуванням. 

В усіх підрозділах загальної бібліотеки є комп'ютерна техніка, її парк складає 

53 одиниці, проте насиченість нею не скрізь однакова.   

Протягом року підрозділами бібліотеки здійснювалася довідкова робота – 

фактографічні, адресно-бібліографічні, тематичні (усні й письмові) довідки, 

довідки на уточнення бібліографічного опису, з надання індексу УДК. Загалом 

надано понад 32,5 тис. різних видів довідок. У 2016/2017 навчальному році 

планується запровадити на сайті бібліотеки «Віртуальну довідкову службу» – 

інформаційну службу бібліотеки, що виконує довідки за разовими запитами 

користувачів в режимі on-line. 

Електронний каталог бібліотеки, який містить бібліографічний опис книг 

та статей з періодичних видань і налічує понад  256 тис. записів, дозволяє 

здійснювати пошук за назвою, прізвищами авторів, роком видання, темами ББК 

та ключовими словами. Серед електронних ресурсів загальної бібліотеки він є 

найбільш затребуваним. Популярністю користується база даних «Видання 

НАВС. Праці викладачів».  Загальна кількість видань на електронних носіях на 

даний час становить біля трьох тисяч одиниць. 

Дієвим засобом впливу на формування читацької уваги є книжкові 

виставки, яких організовано близько 400, серед яких участь у виставці «Освіта і 

кар’єра»,  святкуванні 95-річниці НАВС, загальноакадемічних наукових 

заходах тощо. 

Пріоритетними напрямками роботи загальної бібліотеки на                    

2016-2017 роки є: 

 подальше впровадження новітніх інформаційних технологій за всіма 

напрямками роботи; 

 формування фондів всіма видами видань з метою якісного, 

оптимального задоволення запитів всіх категорій користувачів, активна 

допомога структурним підрозділам академії у науковій роботі; 
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 створення комфортних умов користування документними і 

електронними ресурсами бібліотеки, ресурсами Інтернет, організація 

електронного читального залу; 

 удосконалення бібліотечного сайту, як самостійного напрямку 

інформування користувачів; 

 удосконалення інформаційно-пошукового апарату бібліотеки, 

створення системи орієнтації і навігації в Інтернет-ресурсах відповідно до 

профілю навчальної і наукової діяльності академії;  

 активізація науково-бібліографічної діяльності зі складання 

бібліографічних посібників, інформаційних бюлетенів літератури та 

розміщення їх на сайті бібліотеки. 

3.7. Наукова робота курсантів, слухачів і студентів академії 

Науковий потенціал перемінного складу використовується при 

проведенні планових досліджень в академії. Протягом 2015/2016 навчального 

року за участю здобувачів вищої освіти проведено 79 наукових заходів, серед 

яких 9 наукових конференцій, 27 круглих столів, 5 тематичних семінарів,            

2 конкурси наукових доповідей, 6 олімпіад, 1 саміт, кафедральні та тематичні 

читання тощо. Вони є й активними наукових заходів, що проводяться поза 

межами вишу. За звітний період представники академії брали участь у понад 

200 заходах, найбільш вагомими з яких є: 

Міжнародний студентський саміт «Цивілізаційний вибір України: 

політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень», що проходив в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ), команда НАВС виборола ІІ місце; 

Всеукраїнська олімпіада «Сполучені Штати Америки: минуле та 

сьогодення» для старшокласників, що проходила в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка – ІІІ місце; 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни 

«Політологія», що проходив у Прикарпатському національному університеті 

імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) – ІІІ місце; 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з юридичних наук, 

що відбувся в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків) – ІІІ місце; 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», що 

проходив в Університеті Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) – 

ІІІ місце; 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною 

мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного 

профілю, що проходив 21 травня 2016 року в Національному педагогічному 

університеті імені М.П. Драгоманова – дипломи І та ІІІ ступенів в секції 

«Політологія та право». 

Для участі в конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів та студентів 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання у 2016 році 

надіслано 6 наукових робіт. 
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Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у 

розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «За особливі 

досягнення в науково-дослідній роботі»  присуджено чотирьом представникам 

академії. 

До участі у Конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних 

закладів і молодих учених, що присуджуються НАН України, у 2015/2016 

навчальному році було надіслано 7 наукових робіт курсантів та студентів 

академії, за результатами їх розгляду відзначено 3 наукові роботи. 

За особливі успіхи у навчанні та науковій роботі п’ять курсантів та один 

ад’юнкт академії отримали академічну стипендію Президента України та 

чотири – іменну стипендію Верховної Ради України. 

 

 
 

Протягом навчального року члени наукових товариств та інші здобувачі 

вищої освіти змагалися в конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, 

слухачів і студентів академії, підсумки якого підведено на загальноакадемічній 

науковій конференції, присвяченій Дню науки. Цього року до участі в конкурсі 

подано 95 наукових робіт за 14 тематичними напрямами. 

Під час проведення 20 травня 2016 року підсумкової загальноакадемічної 

конференції «Реформування правоохоронної системи України: стан та 

перспективи» проведено вибори Загальних зборів наукового товариства, його 

голову, заступника голови та секретаря.  

Перші практичні навики спілкування з населенням і надання юридичної 

допомоги малозабезпеченим набуваються через юридичні клініки, яких в 

академії шість: «Захист» навчально-наукового інституту № 1, юридична клініка 

навчально-наукового інституту № 2, «De Jure» навчально-наукового інституту 

№ 3, «Юстиніан» факультету № 2, «Феміда» факультету № 3 (Івано-
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Франківськ) та Пенітенціарна юридична клініка (Центр юридичної клінічної 

освіти) Інституту кримінально-виконавчої служби. 

Їх діяльність забезпечує підвищення рівня практичної підготовки, умінь і 

навичок курсантів та студентів, розширює співробітництво академії з іншими 

навчальними закладами України, сприяє формуванню правосвідомості 

здобувачів вищої освіти, їх вихованню в дусі дотримання принципів 

верховенства права та справедливості. 

Серед правопросвітних заходів переважають лекції й бесіди в школах, 

виступи в трудових колективах тощо. Ми орієнтуємося на розширення навиків 

комунікації майбутніх поліцейських, зокрема, з учасниками кримінального 

процесу, у тому числі суддями і прокурорами. 

 

 
 

Завдання: 

1. Продовжити практику співпраці  здобувачів вищої освіти з освітніми та 

науковими закладами системи МВС України, Національної академії наук 

України, Національної академії правових наук України, Міністерства освіти і 

науки України, відомчими науково-дослідними установами та працівниками 

практичних підрозділів Національної поліції України  

2. Забезпечити організаційне супроводження участі здобувачів вищої 

освіти академії у міжнародних та вітчизняних стипендіальних програмах. 

3. Долучитися до роботи Проекту Європейського Союзу «Національний 

Еразмус+ офіс в Україні» (НЕО) та Програми «Горизонт–2020» з метою 

розвитку інновацій у науковій сфері, активізації міжнародного співробітництва 

та підвищення іміджевого рівня. 

3.8. Редакційно-видавнича діяльність 

Редакційно-видавничий відділ забезпечує потреби  освітньо-виховного 

процесу та наукової діяльності академії шляхом підготовки до опублікування 
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навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, здійснення належної 

додрукарської підготовки та поліграфічного оформлення видань у межах 

загальноприйнятих вимог. 

Протягом 2015/2016 навчального року підготовлено та передано до 

друку:  

 4 найменування навчальної літератури (навчальні та навчально-

практичні посібники, науково-практичні коментарі тощо); 

 23 найменування наукової літератури (монографії, матеріали 

конференцій, наукові журнали тощо); 

 7 найменувань навчально-методичної літератури (методичні 

рекомендації, навчально-методичні комплекси тощо); 

 1 найменування літератури з обмежувальним грифом (фахове 

періодичне видання). 

Для забезпечення освітнього процесу та господарських потреб 

виготовлено 54 найменування бланкової продукції загальним накладом                   

327 тис.  примірників. Налагоджено співпрацю з іншими друкарнями міста, що 

дає змогу поліпшувати художнє оформлення та підвищувати якість друкування 

видань. 

У травні 2016 року здійснено перереєстрацію наукового журналу 

«Юридичний часопис НАВС» як фахового видання в галузі юридичних наук. 

В академії забезпечується підготовка до друку та видання наукових 

журналів: 

  «Науковий вісник НАВС» (виходить друком чотири рази на рік); 

  «Науковий вісник НАВС. Частина 2» з обмежувальним грифом 

(виходить друком двічі на рік); 

  «Юридичний часопис НАВС» (виходить друком двічі на рік);  

 «Юридична психологія» (виходить друком двічі на рік); 

  «Філософські та методологічні проблеми права» (виходить друком двічі 

на рік). 

Кожен із журналів має окрему сторінку на веб-порталі академії. Їх 

електронні версії розміщено на сайті Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського. Для зручності доступу до електронної версії на 

титульній сторінці кожного журналу розміщено QR-код (матричний 

двовимірний штрих-код).  

 

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Академія – учасник 30 протоколів про міжнародну співпрацю, член 

Асоціації європейських поліцейських коледжів, учасник Конференції 

керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної 

Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, науковими та 

освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн світу. 

Ця співпраця здійснюється на підставі підписаних договорів про 

співробітництво, які передбачають, на засадах взаємності, обмін досвідом з 

питань, що становлять обопільний інтерес,  і фахівцями для читання лекцій, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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навчальною, методичною і науковою літературою, взаємну участь у науково-

практичних конференціях та семінарах, вивчення досвіду організації освітнього 

процесу, проходження стажування, виконання наукових досліджень з проблем 

боротьби зі злочинністю. 

Протягом навчального року працівники академії 12 разів направлялися в 

закордонні службові відрядження (загалом 24 особи) з метою: 

- проходження ознайомчого стажування або навчального курсу – 6; 

- участі в конференціях чи тренінгах – 4; 

- участі в спортивних змаганнях та для забезпечення перекладу (у складі 

делегацій Національної поліції України) – 2. 

Академію 20 разів відвідали іноземні делегації (представники) ООН, 

НАТО, ОБСЄ, Європейського Союзу та його Консультативної Місії в Україні, 

Австрії, Вірменії, Канади, Румунії, США, ФРН, Фінляндії, Франції, Швеції, а 

також Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Фонду Ганса Зайделя в Україні. 

Метою візитів було ознайомлення з досвідом діяльності академії, її 

інфраструктурою та освітньо-виховним процесом, обговорення напрямів 

подальшого співробітництва тощо. 

На базі НАВС проведено 39 заходів міжнародного характеру (за участю 

іноземних фахівців).  

 

 
 

Зокрема: 

 конференції «Використання поліграфу в правоохоронній діяльності: 

проблеми та перспективи», «Реформування правоохоронної системи України: 

стан та перспективи» і «Сучасність і перспективи пенітенціарної 

душпастирської опіки»; 

 семінари «Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми 

та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів», 
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«Корпоративні структури та фінансові інструменти і їх використання для 

відмивання доходів», «Руйнування фінансових потоків», «Методика 

розслідування крадіжок та пошуку викраденого майна», «Свобода мирних 

зібрань та роль поліції у її забезпеченні», «Проблеми перемовної діяльності у 

роботі поліції»; 

 круглі столи на тему: «Підготовка кадрів для Національної поліції 

України: проблеми та перспективи» (за підтримки Фонду Ганса Зайделя в 

Україні та із запрошенням керівників всіх вищих навчальних закладів МВС 

України), «Права людини в Україні: поточна ситуація, виклики та шляхи 

вирішення»; 

 навчальні курси із: припинення групових порушень громадського 

порядку та контролю за натовпом (для працівників патрульної поліції), 

виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв та огляду місця 

події, пов’язаної з вибухом (для вибухотехніків); 

 тренінги для: тренерів із тактико-спеціальної підготовки (тричі) та з 

питань забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, детективів 

Національного антикорупційного бюро України, аудиторів центральних органів 

виконавчої влади та управління, співробітників Консультативної Місії ЄС в 

Україні (тричі) та програм і фондів під егідою ООН в Україні (п’ять разів); 

 лекції на теми: «Актуальні проблеми дотримання прав людини у 

діяльності поліції (за підтримки Фонду Фрідріха Еберта в Україні)», 

«Європейські в’язничні правила: перспективи впровадження в Україні», 

«Робота Європейського комітету проти тортур», «Досвід роботи капеланської 

служби Департаменту поліції штату Оклахома (США)»; 

 майстер-клас з психологічної підготовки військовослужбовців та 

працівників правоохоронних органів до участі у бойових діях; 

 курси французької мови для постійного складу. 

Найбільш знаковим заходом стало проведення міжнародного навчального 

семінару з проблем європейського досвіду функціонування ефективної системи 

захисту фінансових інтересів держави від шахрайства та економічних злочинів,  

організованого академією спільно з Європейською Комісією та  Національною 

поліцією. Інструментарій використано за допомоги відомої міжнародної 

неурядової організації Таєкс (TAIEX). Серед його учасників – провідні 

європейські координатори, найбільш авторитетні управлінці в цій сфері. 

Проблемні питання: 

1. Недостатньо ефективне впровадження результатів (матеріалів) 

закордонних службових відряджень в освітню та наукову роботу. Не у повній 

мірі використовуються з цією метою можливості друкованих (перш за все 

фахових) видань та веб-порталу академії та МВС України. 

2. Незначна кількість осіб, які вільно володіють іноземними мовами (у 

першу чергу англійською), серед науково-педагогічного та адміністративно-

командного складу. 

 

 



 
 

40 

 

Завдання: 

1. Активізувати участь у програмах міжнародних програм допомоги 

Європейського Союзу, США, Великої Британії, Федеративної Республіки 

Німеччини тощо. 

2. Започаткувати нові та розширити існуючі зв’язки із профільними 

навчальними закладами провідних держав Європи з метою вивчення та 

упровадження найбільш перспективного закордонного досвіду підготовки 

поліцейських кадрів усіх рівнів. 

3. Активізувати використання можливостей чинних протоколів 

(договорів, угод) про співробітництво з профільними іноземними вищими 

навчальними закладами для апробації результатів наукових досліджень на 

міжнародному рівні.   

  

5. МІЖНАРОДНА МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Серед специфічних звань академії – її сприяння у виконанні міжнародних 

зобов’язань держави щодо підготовки миротворчих сил цивільної поліції ООН, 

ОСБЄ і ЄС, які сьогодні представляють МВС України в інших країнах. 

У звітний період 7 працівників спеціального миротворчого центру 

перебували в відрядженнях, пов’язаних з міжнародною миротворчою 

діяльністю.  

На виконання доручення МВС в академії  опрацьовано питання 

формування й направлення Спеціального миротворчого підрозділу до складу 

міжнародної операції з підтримання миру та безпеки під егідою ООН, здійснено 

орієнтовний розрахунок необхідного майна, озброєння для забезпечення 

функціонування підрозділу. 

Протягом 2015 року проведено первинний відбір 159 осіб для участі в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки збори, відбір комісією 

Секретаріату ООН кандидатів із 104 осіб  для участі в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки та 7 навчально-організаційних зборів. За їх 

результатами до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки 

направлено  23 особи. 

З січня по вересень 2016 року проведено 6 зборів, за підсумками яких до 

міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки направлено 17 осіб та 

планується до направлення в найближчий час в Місію ООН в Південному 

Судані  5 осіб. 

Завдання: 

1. Опрацювати обґрунтовані пропозиції щодо відтворення в структурі 

НАВС Спеціального миротворчого центру з відповідними функціями і 

повноваженнями. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ 

Особовий склад академії протягом навчального року 55 разів залучався до 

забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста Києва, Київської та 

Івано-Франківської областей. При цьому було задіяно 10184 особи.  
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Парадний батальйон академії, який представляв Національну поліцію 

України, прийняв участь у параді військ на Хрещатику з нагоди відзначення  

25-ї річниці Дня Незалежності та отримав відмінну оцінку. 

З метою  підвищення стройової виучки особового складу, дотримання 

розпорядку дня, статутних вимог та правил носіння однострою систематично  

проводилися перевірки в навчальних підрозділах та  стройові огляди у зв’язку з 

переходом на носіння літнього та зимового однострою.  

Відповідно до планів функціонування системи цивільної оборони 

забезпечено постійну готовність особового складу академії до дій при 

виникненні надзвичайних ситуацій. Для цього проводилися перевірки 

готовності засобів зв’язку й оповіщення, підйоми особового за сигналом «Збір». 

Постійна увага приділялася організації роботи комендатур (академії та               

7 структурних підрозділів), які є органом безперервного контролю за 

виконанням розпорядку дня, підтриманням внутрішнього порядку, рухом 

особового складу, станом службової дисципліни, запобіганням надзвичайним 

подіям в академії. Вони укомплектовані кваліфікованими кадрами, а 

приміщення оснащенні сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, 

системами відеоспостереження та фіксації інформації, контролю доступу. 

Кімнати зберігання зброї всіх комендатур обладнані охоронною сигналізацією, 

яка виведена на пульти поліції охорони м. Києва та Київської області. 

У навчально-наукових інститутах введена в дію система контролю та 

управління доступу особового складу. Всі працівники забезпечені 

персональними електромагнітними картками для проходу через контрольно-

перепускні пункти. Для контролю за знаходженням особового складу на 

робочих місцях у комендатурах встановлено комп’ютери. 

Завдання: 

1. Продовжити подальший якісний добір працівників комендатур,   

постійне підвищення їх професійної майстерності, виховання особового складу 

у дусі суворого дотримання чинного законодавства та виконання вимог 

внутрішніх норм і правил. 

2. Керівникам підрозділів, відділу організації служби: 

 підвищити персональну відповідальність за організацію та проведення 

службової підготовки, стажування, зовнішнього вигляду, підтримання високої 

професійної майстерності підпорядкованого особового складу; 

 постійно вдосконалювати якість проведення щоденних інструктажів 

перед заступанням на службу в добовий наряд з огляду на їх конкретність та 

всебічність, з елементами нагадування та засвоєння положень наказів, 

інструкцій, умов та підстав застосування зброї і спеціальних засобів з 

обов’язковим наголошенням на заходи безпеки; 

 звертати увагу на своєчасність проходження оперативної інформації, її 

повноту й об’єктивність, що забезпечить негайне реагування на негативний 

розвиток подій та дозволить попередити або локалізувати їх.  
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7. КАДРОВА ПОЛІТИКА 

7.1. Аналіз кадрового забезпечення 

Штатна чисельність академії становить 2 593 посади, із яких: 

      10 (0,5%) – підрозділи управління; 

 1 444 (54,6%) – основні підрозділи; 

 1 139 (44,9%) – підрозділи забезпечення. 

Фактично діяльність НАВС забезпечують 1 874 працівники, із яких              

541 (29,7%) перебувають на посадах, що заміщуються поліцейськими.  

Укомплектованість складає 72,3% і витримується на рівні, необхідному 

для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності академії.  

Некомплект по академії складає 719 (27,7%) посад. 

Функціонують 38 кафедр, які очолюють 7 докторів наук і професорів та 

15 кандидатів наук і доцентів, та п’ять профільних наукових лабораторій.. 
Освітній процес та проведення наукових досліджень в академії забезпечують  

71 доктор наук і професор та 369 кандидатів наук і доцентів, серед яких                  

11 академіків і член-кореспондентів національних і галузевих академій наук 

України; 12 заслужених юристів України, 4 заслужених діячі науки і техніки 

України, 6 заслужених працівників освіти України, 2 заслужених працівники 

фізичної культури і спорту України, 4 заслужених майстрів спорту, 

1 заслужений тренер України, 4 майстри спорту міжнародного класу та 

22 майстри спорту. 

Лише в цьому році  кадровий склад науково-педагогічних працівників 

поповнили 30 фахівців територіальних підрозділів Національної поліції,  

більш ніж 20 фахівців-практиків працюють за сумісництвом, розширюється  

практика залучення поліцейських до проведення бінарних занять. 

Разом з тим, до сьогодні не урегульованим залишається питання щодо 

граничних звань поліцейських, які проходять службу у ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання. Відділом кадрового забезпечення опрацьовано та надіслано 

до МВС відповідні пропозиції з цього питання. 

В академії (без врахування Інституту кримінально-виконавчої служби) 

навчається – 17 695 осіб, у тому числі: 

  4 810 – на денній формі навчання; 

12 174 – на заочній формі навчання; 

     544 -  аспірантура та докторантура; 

     167 – юридичний ліцей ім. Ярослава Кондратьєва. 

За джерелами фінансування:  

6578 – за державним замовленням (3700 – денна та 2878 – заочна форма 

навчання); 

4777 – на умовах окремого договору (заочна форма навчання); 

6340 – за кошти фізичних або юридичних осіб (1370 – денна та                    

4970 – заочна форма навчання). 

У зв’язку з набрання чинності Законом України «Про Національну 

поліцію» наказом МВС України від 07.11.2016 №1392 затверджено новий штат 

НАВС, до складу якого входять лише цивільні посади. Указом Президента 

України від 09.12.2015 № 691 передбачено перелік посад, які можуть бути 
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заміщені поліцейськими в державних органах установах та організаціях. На 

його виконання організовано роботу Комісії щодо відповідності вимогам до 

поліцейських осіб, які, проходили службу на посадах начальницького складу. 

За результатами її роботи 537 осіб призначено на відповідні посади. 

7.2. Нагородження 

У 2016 році 12 працівників академії відзначено державними нагородами 

України, у тому числі 5 присвоєно почесні звання: «Заслужений діяч науки і 

техніки України» – 1, «Заслужений працівник освіти України» – 1, 

«Заслужений юрист України» – 3. 75 осіб відзначено відомчими нагородами 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Нагороджено нагородами, відзнаками або подяками: 

- Конституційного Суду України – 6; 

- Міністерства молоді та спорту України – 14; 

- Міністерства юстиції України – 6; 

- Міністерства освіти і науки України – 2; 

- Міграційної служби України – 2; 

- Національної служба посередництва та примирення - 2; 

- Національного агентства України з питань державної служби – 7; 

- Київської міської державної адміністрації – 24; 

- Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – 32; 

- Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – 3; 

- ГУНП в м. Києві – 8; 

- ГУНП в Київській області – 8; 

- Союзу юристів України – 29; 

- Української секції Міжнародної поліцейської асоціації – 6. 

Правами ректора НАВС заохочено 2593 особи. 
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На адресу академії постійно надходять листи та клопотання з вдячністю 

за якісну підготовку фахівців, участь правоохоронців у забезпеченні публічного 

порядку, затримання правопорушників, зроблені вчинки та добрі справи, 

активну участь у громадському житті районів та міста, надану шефську 

допомогу, проявлену активну життєву позицію учасниками освітнього процесу 

7.3. Дисципліна та законність 

Зміцнення дисципліни та законності, попередження протиправних і 

корупційних проявів, надзвичайних подій серед особового складу є одним із 

пріоритетних напрямів діяльності академії. Дієвим засобом профілактичного 

впливу стала Комісія з етики та службової дисципліни, одним із головних 

завдань якої є сприяння керівникам структурних підрозділів в запобіганні 

порушенням підлеглими службової дисципліни, забезпеченні своєчасного та 

ефективного реагування на такі порушення.  

За 9 місяців 2016 року проведено 10 її засідань (2015 рік – 11), на яких 

розглянуто 70 осіб (2015 рік – 56). До дисциплінарної відповідальності правами 

ректора притягнуто 65 осіб (2015 рік – 64), із яких: 17 – постійного (2015 рік – 

35) та 48 – перемінного складу (2015 рік – 29). 

7.4. Реалізація антикорупційного законодавства  

У січні 2016 року ректоратом схвалено Програму та План 

антикорупційних заходів НАВС на 2016 рік, які погоджено з МВС України. 

Питання дотримання та реалізації антикорупційного законодавства 

працівниками періодично розглядалися Вченою радою та ректоратом академії.  

За останні три роки корупційних проявів серед особового складу академії 

допущено не було. 

 З питань антикорупційного законодавства проведено 2 науково-практичні 

семінари («Адміністративно-правова протидія корупції», «Адміністративно-

правові засади протидії корупції в Україні»), 4 круглі столи («Взаємодія 

оперативних підрозділів з органами досудового розслідування у виявленні та 

припиненні злочинів у бюджетній сфері», «Оперативно-розшукове запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням», «Публічна 

адміністрація та протидія корупції», «Взаємодія оперативних підрозділів з 

органами досудового розслідування у виявленні та припиненні злочинів у 

бюджетній сфері») та ряд інших заходів, спрямованих на його реалізацію. 

 

8. ВИХОВНА РОБОТА 

Протягом навчального року проведено 1157 профорієнтаційних заходів, 

якими охоплено близько 26 тис. осіб, та 40 Днів відкритих дверей. 

Учасники художньої самодіяльності та Народного ансамблю пісні й 

танцю академії взяли участь у 24 культурно-мистецьких заходах. Особовий 

склад став учасником 16 соціальних акцій. Проведено 63 концертні програми та 

30 урочистих зібрань особового складу, присвячених державним і професійним 

святам, конкурси, тематичні та ювілейні вечори, творчі зустрічі, художні 

виставки, урочисті шикування, театралізовані дійства, вечори відпочинку. 

Представники академії брали участь у Всеукраїнському правовому ВІП-

турнірі серед студентів юридичних вищих навчальних закладів держави. 
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Повідомлення та аналітичні матеріали щодо результатів діяльності 

академії розміщувались у загальнодержавних і регіональних друкованих 

засобах масової інформації, висвітлювались  на телебаченні та радіо, інтернет-

порталах НАВС та МВС України. Підготовлено спецвипуск газети «Наша 

академія», у якій висвітлено Правила прийому на навчання до НАВС у 2016 

році та організацію роботи підготовчого відділення. 

Представники академії взяли участь у профосвітньому заході «Місто 

професій»  в містах Києві  та Біла Церква.  

Здобувачі вищої освіти здійснюють шефство над 12 будинками-

інтернатами та спеціалізованими школами-інтернатами, в яких за участю понад 

300  курсантів та студентів академії проведено 5 гуманітарних та 7 святкових 

акцій для їх вихованців.   

У рамках «Днів донора» понад 1500 осіб постійного та перемінного 

складу академії здали свою кров до Київського центру переливання крові, 

Київської клінічної лікарні «Охматдит» та Київської міської клінічної лікарні 

№ 4.  

Курсанти та студенти взяли участь у благодійних акціях «Допоможи 

сільській школі», «Від серця до серця» та «Допоможіть дитині», відвідали 

військовослужбовців та правоохоронців, які перебувають на лікуванні у 

медичних установах після поранень, отриманих у зоні АТО.  

Студенти академії взяли участь у столичному марафоні «Біжи 

Допоможи», організованому волонтерським об’єднанням «ТОП РАН – 

Volunteer Club» спільно із фондом «Таблеточки». Він об’єднав тисячі українців,  

а його метою став розвиток масового спорту, популяризація та пропаганда 

здорового способу життя та допомога онкохворим дітям. 

На території парку Партизанської слави за участі студентських лідерів 

разом з представниками культури, освіти, спорту, органів державної влади та 

місцевого самоврядування висаджено більш ніж 60 молодих саджанців дубів, 

які передано із Закарпатського регіону, як подарунок мешканцям столиці. 

Члени Координаційної ради студентського (курсантського) 

самоврядування академії взяли участь у 12 засіданнях Студентської ради міста 

Києва  та зустрічі студентського самоврядування ВНЗ України із заступником 

Міністра освіти і науки. Самоврядними організаціями проведено 68 лекцій для 

учнівської молоді столиці та області, які відвідали понад 4 тис. осіб. 

З метою посилення героїко-патріотичного виховання молоді проведено 

зустріч представників ветеранських організацій столиці та волонтерського руху 

студентства ряду вищих навчальних закладів Києва,  9 зустрічей з ветеранами 

НАВС, органів внутрішніх справ та Великої Вітчизняної війни, читацьку 

конференцію на «Лютізькому плацдармі» (Музей-заповідник «Битва за Київ у 

1943 році»). Ветерани академії разом з представниками ООН, воїнами-

афганцями та учасниками АТО взяли участь у Ході Миру.  

20.05.2016 відбувся вечір пам'яті патріота, мужнього воїна та героя, 

учасника АТО молодшого лейтенанта Романа Набєгова та презентація його 

книги «Ни шагу назад». 
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З нагоди відзначення 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

проведено низку заходів, зокрема: покладання квітів до Меморіального 

комплексу «Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії», міжвузівську 

науково-теоретичну конференцію «Чорнобиль: катастрофа та уроки на 

майбутнє». 

8 травня п.р.  у рамках відзначення дня пам’яті та примирення 

представники академії разом з мешканцями та гостями Солом’янського району 

вшановували пам'ять воїнів, які загинули у Другій світовій війні, покладанням 

квітів до меморіалу загиблих воїнів. 

Проведено 17 заходів спортивного, розважального та інтелектуального 

характеру як для студентів вищих навчальних закладів столиці, так і для учнів 

професійно-технічних училищ та загальноосвітніх закладів. 

Протягом року проведено 75 Днів дисципліни та 56 загальних зборів 

особового складу у навчальних підрозділах за участю керівництва академії, 

структурних підрозділів, керівників навчальних підрозділів.  

Проведено творчі зустрічі: 

 з провідними акторами Національного драматичного театру імені Івана 

Франка народними артистами України Анатолієм Хостікоєвим та Наталею 

Сумською, заслуженим артистом України Олексієм Паламаренком; 

 з артистами Київського Національного академічного театру оперети. 

Учні юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва взяли участь в                

ІІІ Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі військово-патріотичної 

пісні «Пам’ять серця», присвяченому Дню Пам’яті та Примирення, який 

проходив в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, та в творчих 

зустрічах з сучасними українськими поетесами Ганною Багряною та 

Анастасією Дмитрук, які відбулися в бібліотеці імені Миколи Реріха.  

Ансамбль барабанщиць взяв активну участь в урочистостях з нагоди 

1132 річниці заснування міста Житомира, заходах з нагоди державних свят і на 

запрошення районних та інших організацій м. Києва.  

Курсанти Дмитро Тіщенко та Євгенія Мурзо стали лауреатами І премії 

Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Музичне сузір’я України», 

який проводився в квітні п.р. в Палаці студентів Дніпропетровського 

Національного університету імені Олеся Гончара.  

Особовий склад академії є постійними відвідувачами столичних театрів, 

музеїв,  та виставок.  

В академії функціонують 8 гуртків художньої самодіяльності, серед яких 

3 вокальні, танцювальний, 2 вокально-інструментальні та 2 інструментальні, 

діють 3 клуби за інтересами: клуб інтелектуальних ігор «Дебют», дебатний 

клуб «Сила слова» та клуб шанувальників театру. У навчальних підрозділах 

діють студії аматорів фото та відео зйомки, поетичні студії, команди веселих та 

найкмітливіших, інші творчі об’єднання. 

Щорічно проводяться інститутські та загальноакадемічні турніри з 

інтелектуальних ігор «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Своя гра», «Ерудит-

квартет», шахи.  
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На території академії функціонують 5 культових споруд Української 

Православної церкви. Настоятелі академічних храмів протоієрей Віталій, 

протоієрей Валерій та священик Олег постійно проводять богослужіння, 

індивідуальні та групові зустрічі з особовим складом на теми морально-

етичного виховання, основ християнської моралі та православного віровчення. 

Загалом, протягом 2015/2016 навчального року ними проведено 38 групових 

просвітницьких зустрічей. 

Завдання: 

1. З метою запобігання надзвичайним подіям серед особового складу 

академії розширити практику проведення роз’яснювальних бесід напередодні 

відбуття курсантів на стажування та канікулярні відпустки щодо дотримання 

ними службової та транспортної дисципліни, безпечного поводження в побуті 

та передбачливості. 

2. Більше уваги приділяти відвідуванням курсантів за місцем проживання 

поза межами академії та контролю його житлово-побутових умов.  

3. Рекомендувати Координаційній раді та органам студентського 

(курсантського) самоврядування активізувати роботу щодо покращення 

успішності здобувачів вищої освіти та підвищення їх мотивації до навчання, 

індивідуально-виховної роботи, дотримання дисципліни й законності, 

морально-етичних норм поведінки, ведення здорового способу життя та 

вживати упереджувальних заходів реагування до осіб, які несумлінно 

ставляться до навчання та/або схильні до порушення службової дисципліни. 

 

9. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

Згідно Плану-календаря спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих 

заходів проведено чемпіонати за програмами Спартакіади НАВС з професійно-

прикладних та інших видів спорту, зокрема боротьби самбо, гирьового спорту,                                                     

офіцерського триборства, легкоатлетичного кросу та прикладної стрільби, 

спортивні свята та інші фізкультурно-оздоровчі заходи. Загалом у минулому 

навчальному році проведено 17 спортивних заходів, у яких взяло участь 

близько 2000 здобувачів вищої освіти, працівників академії та членів їх сімей. 

В академії працюють та навчаються 2 заслужених працівники фізичної 

культури і спорту України (Решко С.М., Хасанов М.Х.), 2 заслужених тренери 

України (Хасанов М.Х., Журавель О.В.), 6 заслужених майстрів спорту, 

12 майстрів спорту міжнародного класу, 30 майстрів спорту та 75 кандидатів у 

майстри спорту. 

Функціонують спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, легкої 

атлетики, гирьового спорту, прикладної (кульової) стрільби, офіцерського 

триборства (стрільба з пістолету, плавання, біг), атлетичної гімнастики, 

настільного тенісу, таїландського боксу, боротьби самбо та дзюдо, які 

відвідують близько 900  учасників освітнього процесу. 

Здійснюється підготовка членів збірних команд академії для участі у 

змаганнях національного та міжнародного рівнів у складі збірних команд МВС 

України.  
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Чотирнадцять років поспіль НАВС перемагає в Спартакіадах МВС 

України з професійно-прикладних видів спорту серед вищих навчальних 

закладів. Збірні команди академії з боротьби самбо – п’ятнадцятикратний, а з 

гирьового спорту – одинадцятикратний переможці чемпіонатів МВС України. 

За підсумками навчального року академія виборола перше 

загальнокомандне місце у «Спартакіаді – 2015» Київської міської організації 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України серед колективів 

фізичної культури правоохоронних органів м. Києва. 

 Значний внесок у організацію та розвиток спортивно-масової роботи в 

академії вносить діяльність фізкультурно-спортивного клубу «Динамо-

Академія». 

Традиційно на початку вересня в академії проходить святкування Дня 

фізичної культури і спорту, у   рамках якого проведено масові змагання за 

участю перемінного та постійного складу з легкоатлетичного кросу, волейболу, 

баскетболу, футболу, настільного тенісу та інших видів спорту. Загалом у 

масових стартах взяли участь близько 1200 ліцеїстів, студентів, курсантів, 

слухачів та працівників. 

Найпопулярніших із масових ігрових видів спорту є футбол,   змагання з 

якого включають першості курсів, факультетів, навчально-наукових інститутів 

та завершуються чемпіонатом НАВС. Із найкращих футболістів створено 

збірну команду «Динамо-Академія», яка є постійним учасником відомчих, 

міських та національних змагань, проводить офіційні та товариські зустрічі з 

командами поліцейських зарубіжних країн. 

Збірна команда з волейболу у 2015 році зайняла 4 місце в першості             

м. Києва серед вищих навчальних закладів і наразі приймає участь у чемпіонаті 

м. Києва та Київській студентській лізі. 

У жовтні 2015 року на базі навчально-наукового інституту № 1 відбувся 

Кубок України з армліфтингу, в якому взяли участь більш ніж 100 спортсменів, 

які представляли 14 областей України та Республіку Молдова. Збірна команда 

академії у загальнокомандному заліку виборола 5 місце, а в особистій першості 

наші спортсмени стали призерами змагань. 

Проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів 

постійно висвітлюється у засобах масової інформації, газеті «Наша академія» та 

на веб-порталі НАВС. 

Завдання: 

1. Створити сприятливі умови для залучення до масового спорту 

здобувачів вищої освіти, працівників академії та членів їх сімей, активізувати 

роботу щодо їх залучення до занять у спортивних секціях і розвитку їх мережі, 

підняти роль у цьому профільних кафедр. 

2. Забезпечити належну підготовку спортсменів академії до виступів у 

змаганнях різного рівня, участь тренерів у проведенні майстер-класів у 

спортивних секціях, навчально-тренувальних зборах та інших спортивно-

масових заходах. 

3. Активізувати популяризацію фізичної культури і спорту  та здорового 

способу життя через органи курсантського (студентського) самоврядування. 
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4. Уживати заходів щодо збереження, зміцнення та вдосконалення 

наявної спортивної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її 

функціонування та подальшого розвитку. 

 

10. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ ТА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

З використанням психотренінгової бази проведено 31 заняття з 

професійно-психологічної підготовки особового складу, у  тому числі в Школі 

молодших командирів, 117 тренінгових та інтерактивних занять для понад           

2 тис. осіб з числа перемінного та постійного складу, спрямованих на 

формування мотивації до здорового способу життя, навичок саморегуляції, 

комунікативних навичок, профілактики виникнення конфліктних ситуацій, 

формування навичок дотримання особистої безпеки в процесі службової 

діяльності. 

Здійснено 78 виступів на Днях дисципліни, групових роз’яснювальних 

бесід з перемінним особовим складом. Під час проведення табірного збору 

забезпечено психологічне супроводження адаптації першокурсників. За 

результатами проведеного тестування 1269 слухачів, курсантів і студентів з 

вивчення їх психоемоційних станів і характерологічних рис надано                           

1505 індивідуальних консультацій та рекомендацій їх керівникам.  

Вивчено соціально-психологічний клімат вивчено у 17 колективах                       

(8 структурних підрозділів і 9 навчальних груп),  проведено 4 тематичних 

соціологічних опитування 1218 осіб. 

За результатами соціологічних досліджень і тестувань підготовлено               

23 аналітично-інформаційні документи. 

Психологами періодично здійснюється моніторинг особистих сторінок 

здобувачів освітнього процесу. 

Завдання:  

1. Зміцнювати та вдосконалювати психопрофілактичну та виховну роботу 

з молодшими командирами, посилювати їх роль у курсантських колективах. 

2. Формувати позитивну мотивацію здобувачів вищої освіти до навчання 

та службової діяльності.  

 

11. РОБОТА З МАС-МЕДІА 

Забезпечено співпрацю із мас-медіа з метою надання їм об’єктивної та 

оперативної інформації про події, урочистості та інші заходи, що відбуваються 

у вищому навчальному закладі. Упродовж року близько 1 тис. повідомлень та 

матеріалів про результати діяльності академії розміщено у загальнодержавних і 

регіональних друкованих засобах масової інформації,  висвітлено на 

телебаченні та радіо, веб-порталах та сайтах НАВС, МВС України та МОН 

України із супроводженням фото та відеоматеріалами. 

Позитивні відгуки учасників освітнього процесу та серед населення 

отримало висвітлення найбільш  знакових подій,   зокрема відвідування НАВС 

Президентом України Петром Олексійовичем Порошенком та святкування     

95-річчя створення вищого навчального закладу, засідання   в академії Кабінету 



 
 

50 

Міністрів України, прийняття Присяги працівника поліції, участь парадного 

розрахунку у військовому параді з нагоди 25-річниці незалежності України, 

проведення Дня знань, міжнародної науково-практичної конференції 

«Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та 

перспективи», міжнародного навчального семінару з проблем європейського 

досвіду функціонування ефективної системи захисту фінансових інтересів 

держави від шахрайства та економічних злочинів, підготовка нової патрульної 

поліції тощо. Їх висвітлення сприяє підвищенню іміджу та популяризує не 

лише вищий навчальний заклад, а й підвищує рівень довіри до поліції та 

професії правоохоронця в цілому.  

Невід’ємною частиною медійної роботи академії є підготовка іміджевих 

відеофільмів і відеороликів соціальної рекламної спрямованості. Зокрема, 

створено фільми про діяльність ветеранської організації «Ветеранське 

братерство» та «Національна академія внутрішніх справ. Законність, обов’язок, 

честь»,   який перекладено і озвучено англійською, німецькою та французькою 

мовами, короткометражний відеоролик «Козацькому роду нема переводу», 

присвячений Дню захисника України, відеоролики про  кафедру військової 

підготовки, спільно з МВС України рекламні ролики про вступну кампанію до 

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, що належать 

до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України..  

У газеті «Наша академія. Законність, обов’язок, честь»  регулярно 

висвітлювалися головні події діяльності вишу, її електронну версію розміщено 

на веб-порталі НАВС  

Забезпечено надання інформації за зверненнями відвідувачів офіційного 

веб-порталу НАВС, викладеними у розділі «Зворотній зв'язок». 

Підготовлено поліграфічну продукцію презентаційного характеру, 

зокрема різноформатні буклети українською, англійською, німецькою та 

французькою мовами, календарі, папки, листівки тощо. 

Академічна відеопродукція розповсюджується на офіційному веб-порталі 

академії, каналі НАВС в Інтернет мережі Youtube (майже 25 тис. переглядів) та 

телевізійних каналах, а також використовується при проведенні заходів 

профорієнтаційного спрямування. 

 

12. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ЮРИДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 
 

12.1. Фінансове забезпечення   

У бюджетному запиті на 2015 рік по загальному фонду бюджету було 

заплановано видатків у сумі 284 млн. 762,4 тис. грн. За об’єктивних обставин  

МВС України зазначену потребу забезпечено частково у сумі 195 млн.                  

774,1 тис. грн.   (68,75%).  

Найменш забезпеченими із затверджених видатків на 2015 рік були: 

 грошове забезпечення атестованих співробітників – 68,94%; 

 предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 24,21%; 

 продукти харчування – 45,57%. 
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 оплата послуг (крім комунальних) – 3,8%; 

У відповідності до затвердженого кошторису 159,9 млн.  грн. (81,68%) 

коштів загального фонду академії за 2015 рік  використано  на   оплату праці з 

нарахуваннями, 21,4 млн.  грн. (10,93%) - енергоносіїв та комунальних послуг,  

12 млн.  грн. (6,15%) - продуктів харчування. На виплату одноразової грошової 

допомоги при звільнені на пенсію атестованих співробітників витрачено 8 млн. 

225,1 тис. грн. із загальної суми видатків на оплату праці. 

У бюджетному запиті на І півріччя 2016 року по загальному фонду 

бюджету було заплановано видатків у сумі 174 млн. 799,8 тис. грн. на рік. 

Зазначену  потребу  МВС України забезпечено майже в повному обсязі в сумі 

153 млн. 528,6 тис. грн. ( 87,83%). Із них 105 млн. 075 тис. грн. (82,0 %) 

використано  на   оплату праці з нарахуваннями, 13,8 млн.  грн. (10,77%) - 

енергоносіїв та комунальних послуг, 4,487 млн.  грн. (3,5%) - предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентаря,  3,068 млн.  грн. (2,39%) - продуктів 

харчування.   

Решта запланованих на утримання академії в 2015-2016 роках позицій 

видатків не фінансувались та не затверджувались кошторисом МВС України 

взагалі, зокрема: 

 придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського та 

господарського майна, поточний ремонт та технічне обслуговування 

обладнання, інвентарю, будівель; 

 видатки на відрядження;  

 придбання основних засобів та бібліотечних фондів; 

 капітальні ремонти житлових та навчально-адміністративних 

приміщень тощо. 

В умовах неповного бюджетного фінансування, єдиним головним 

джерелом для забезпечення життєдіяльності академії, підтримання її 

матеріально-технічної бази на належному рівні були кошти спеціального 

фонду, отримані від надання передбачених законодавством платних послуг.  

Як і в попередні роки, кошти спеціального фонду спрямовувались також 

на фінансування видатків, не забезпечених відповідними статтями загального 

фонду. 

Кошторисом академії на 2015 рік було затверджено надходжень до 

спеціального фонду у сумі 111 млн. 549,8 тис. грн. Фактично надійшло 112 млн. 

959,8 тис. грн., серед яких 75,81% кошти від надання освітніх послуг.  

Загальна тенденція використання коштів спеціального фонду спрямована 

на оплату праці (75 млн. 375,9 тис. грн. (66,63%)) та покриття витрат, що не 

фінансуються із загального фонду бюджету.  

Унаслідок проведення роботи з економного та раціонального 

використання надходжень спеціального фонду, отриманих від надання платних 

освітніх та господарських послуг, працівникам та співробітникам академії в 

повному обсязі виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення. 

Кошторисом академії на І півріччя 2016 року початково було затверджено 

надходжень до спеціального фонду у сумі 59 млн. 255,1 тис. грн.  Фактично 
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надійшло 51 млн. 746,1 тис. грн., що складає 87,3% від запланованих 

надходжень. Це пов’язано з недовиконанням плану набору студентів у                  

2016 році. 

Прогнозовані показники надходжень коштів спецфонду на 2016 рік 

складають близько 30 млн. грн., що перевищить фактичні надходження за 

попередній рік. 

У І півріччі 2016 року основним джерелом власних надходжень 

залишалися  освітні послуги  - 75,8 % надходжень від всіх платних послуг, хоча 

їх питома вага та сума з року в рік зменшується. Інші надходження збільшилися 

за рахунок відшкодування фактичних витрат звільненими   з органів внутрішніх 

справ випускниками академії, які не відпрацювали 3 роки, і надходжень за 

підготовку фахівців для  Національної гвардії України та Державної 

пенітенціарної служби України (Інститут кримінально-виконавчої служби).  

Решту надходжень академія отримує від реалізації господарських послуг 

(послуги їдалень та буфетів, гуртожитків,  ксерокопіювання, ательє тощо). 

Надходження від господарської діяльності академії за останні вісім років 

зросли більше ніж у три рази, і їх перелік та обсяги продовжують 

збільшуватися, що дозволяє забезпечувати належну життєдіяльність вишу.                

У 2016 році вперше доходи від господарської діяльності перевищили 

надходження від платних освітніх послуг  на денній формі навчання. 

За останні сім років надходження до спеціального фонду академії зросли 

на 68,2% - з 71,6 млн. грн. у 2008 році до 113,0 млн. грн. за 2015 рік. Хоча і 

мають в останні два роки тенденцію до зниження.  

 

 

Протягом І півріччя 2016 року на розвиток академії витрачено лише             

6,1% від власних надходжень, що значно ускладнює роботу з підтримання в 

належному стані матеріально-технічної бази та її покращення. 
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Поряд із збільшенням надходжень до спеціального фонду академії, 

зростав і фонд оплати праці. Якщо в 2008 році на оплату праці вільнонайманих 

працівників разом з виплатами разових премій та матеріальної допомоги 

витрачено 34 млн. грн.,  то в 2016 році ці витрати складатимуть вже понад        

115,9 млн. грн. і тільки за останній рік зросли на 18 %, що зумовлено щорічним 

зростанням рівня мінімальної заробітної плати. 

Фонд оплати праці атестованих співробітників академії у 2008 році 

складав 33 млн. грн., а у 2016 році – 121,8 млн., при цьому рівень підвищення 

зарплати фактично перекриває інфляцію. 

 

.  
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Показовою є динаміка росту заробітної плати вільнонайманих 

працівників. Разом із збільшенням фонду оплати праці зростала і заробітна 

плата в розрізі посад. Так, оплата праці педагогічного складу за вільним 

наймом, без врахування індивідуальної погодинної оплати, зросла за останні                 

9 років більше ніж у двічі, старших інспекторів – втричі тощо.  

Завдання: 

1. Постійно вишукувати допоміжні джерела фінансових надходжень. 

2. Активніше вести пошук замовників для надання платних послуг, у 

тому числі з підготовки та перепідготовки певних груп правоохоронного 

спрямування (охоронці, зброярі, банкіри, фінансові інституції, місцеві органи 

тощо). 

12.2. Господарська діяльність та розвиток інфраструктури академії 

Проведено значний обсяг робіт з покращення умов навчання, побуту, 

харчування та забезпечення речовим, військовим майном і боєприпасами 

здобувачів вищої освіти, здійснюються заходи з комунікації його будівель і 

споруд. 

Для забезпечення освітнього процесу та безперебійного функціонування 

підрозділів академії, з дотриманням вимог законодавства щодо проведення 

державних закупівель,  укладено 564 господарських угод на постачання товарів, 

надання послуг та виконання робіт на суму понад 74 млн. грн. за кошти 

державного бюджету.  

Здійснено пошиття та видачу комплектів однострою поліцейських,  

опрацьовується питання забезпечення зимовими комплектами однострою 

курсантів і ліцеїстів.  

 Господарським способом проведені косметичні ремонти в лекційних 

залах, аудиторіях, гуртожитках, їдальнях, буфетах та складських приміщеннях. 

Оновлено застарілі кухонний посуд, інвентар та технологічне обладнання 

пекарні. Для підтримання належного санітарного стану приміщень у повній 

мірі забезпечено потреби у миючих та чистячих засобах, господарському 

інвентареві. 

Читальні зали забезпечені періодичними виданнями та навчальною 

літературою.   

Працівниками медичного відділу проводяться планові перевірки 

санітарного стану гуртожитків, навчальних приміщень, харчоблоків, територій 

та якості продуктів харчування. Для надання курсантам належної медичної 

допомоги укладено  договори на закупівлю лікарських препаратів (104,3 тис. 

грн.) та дезінфікуючих засобів (71,3 тис. грн.). 

Виготовлено поліграфічну продукцію на суму 122,3 тис. грн., а саме 

залікові книжки, журнали обліку відвідувань занять, академічні довідки та 

виписки з розкладу занять. 

 Здійснено заходи по забезпеченню справності і надійності транспортних 

засобів, контролю за їх експлуатацією та належним зберіганням. Протягом  

2016 року закуплено нафтопродуктів на суму 1 млн. 776,6 тис. грн. 
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Укладено договори на закупівлю продуктів харчування загальною 

вартістю 13,5 млн. грн. Буфети та їдальні, які надають платні послуги, 

забезпечені широким асортиментом готової продукції для забезпечення 

харчування учасників освітнього процесу. За минулий навчальний рік виручка 

від надання послуг харчування складала 15 291,3 тис. грн., з проживання в 

гуртожитках - 13 768,8 тис. грн. У їдальнях, буфетах та складських 

приміщеннях проведено косметичні ремонти. 

Силами підрядних організацій проведено капітальних і поточних 

ремонтів будівель і споруд на загальну суму 11 млн. 887,8 тис. грн., для чого 

закуплено будівельних матеріалів на суму  11 млн. 806 тис. грн. 

Власними силами проведено поточні ремонти приміщень академії 

загальною площею більш ніж 7 тис. м кв. (спальні приміщення, аудиторії, 

кабінети, місця загального користування тощо), для виконання яких 

використано будівельних матеріалів на суму більш як 500 тис. грн. 

Розпочато будівництво стрілецького полігону на території НАВС в                         

с. Віта Поштова у складі стрілецького тиру на 300 м, спеціальної навчальної 

вежі, Кілер-хауса та адміністративної будівлі.  На даний час проведені 

інженерно-геологічні та геодезичні вишукування земельної ділянки (вартість 

робіт – 4,4 тис. грн.), а також комплекс земляних робіт по плануванню території 

на суму 522 тис. грн. 

На 2016/2017 навчальний рік заплановано проведення капітальних 

ремонтів в підрозділах академії на загальну суму 13 млн. 866 тис. грн., частина 

із яких можуть бути виконані власними силами за умови наявності відповідного 

фінансування на закупівлю будівельних матеріалів. 

За минулий навчальний рік проведено роботи з обслуговування 

інженерних мереж, газових топкових, очисних споруд, насосного устаткування, 

електричного та силового обладнання на загальну суму 2 млн. 120,6 тис. грн. 

Для виконання поточних ремонтів електричних та сантехнічних мереж, 

приладів та устаткування закуплено матеріалів, виробів та обладнання на суму 

1 млн. 721,7 тис. грн.   

Загальна вартість комунальних послуг, сплачених за минулий навчальний 

рік, складає в цілому про академії 39 млн. 900,3 тис. грн., у тому числі: 
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- теплопостачання  – 23 млн. 490,5 тис. грн. 

 

 
 

- водопостачання  – 3 млн. 13,9 тис. грн. 
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- електроенергія  – 10 млн. 83,1 тис. грн. 

 

 
 

- природний газ  – 2 млн. 537,5 тис. грн. 

- інші енергоносії  – 775,3 тис. грн. 

Завдяки ощадливому використанню енергоносіїв та води не допущено  

перевищення  встановлених МВС України лімітів їх споживання. 

Завдання: 
1. З метою раціонального використання та економії бюджетних коштів  

активізувати  роботу, спрямовану на зменшення витрат по утриманню будівель 

та споруд. 

 2. Посилити контроль за ощадливим використанням паливно-мастильних 

матеріалів, коригуються нормативи їх споживання. 

 

12.3. Юридичне забезпечення діяльності академії 

Протягом навчального року укладено договори: 

 9 363 - зі студентами, які навчаються на денній та заочній формах 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; 

    694 - з курсантами, які навчаються за державним замовленням;  

    428 – науково-педагогічними працівниками 

 2 729 - на проживання в гуртожитках; 

    988 - господарських; 

      27 - співпраці з іншими закладами, органами та установами. 

Здійснюється судове представництво у 497 справах у порядку судово-

претензійної роботи. 
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ПРІОРИТЕТНІ ПОТОЧНІ ЗАВДАННЯ: 

1. У 1996 році академії надано, а у 2005 та 2010 роках підтверджено 

статус національного вишу. На даний час опрацьовується проект постанови 

Кабінету Міністрів України щодо підвищення вимог для національних вишів, 

який передбачає процедуру їх інспектування щодо підтвердження раніше 

наданого статусу До цього необхідно готуватися, адже це ніщо інше, як 

принциповий захист роками набутого нами авторитету. 

2. Ще раз засвідчую, що в організації та забезпеченні освітнього процесу 

відбулися докорінні зміни на краще. Але сьогодні цього замало. Потрібен 

прорив у повному розумінні його змісту. Постійні нарікання на поліцію, 

зокрема в ЗМІ, гостра критика її роботи за напрямами превенції, розкриття й 

розслідування злочинів, захисту прав громадян, нажаль,  

є справедливими. І ця проблема стосується безпосередньо нас також. 

У цій ситуації головне довести, що наш випускник спроможний на 

належному рівні виконувати посадові обов’язки, надійно захищати наших 

громадян й суспільство в цілому. 

3. Забезпечити поетапну якісну підготовку за стандартами, погодженими 

з Національною поліцією, та приведення до Присяги поліцейського перший 

набір на замовлення органів Національної поліції. 

4. Забезпечити якісну підготовку випускників за скорегованими 

навчальними планами та програмами. 

5. Щоб вчити когось, маєш особисто бути до цього готовий. Невідкладно 

підготувати графіки стажування науково-педагогічних працівників у 

практичних територіальних підрозділах Національної поліції та Експертної 

служби МВС України в поза навчальний час з жорстким контролем за їх 

дотриманням. У першу чергу  це стосується науково-педагогічних працівників, 

які закріплені за інститутом післядипломної освіти. 

6. Поєднання науки з практикою. У науковій роботі ми маємо багато 

корисних новацій, але наука не матиме очікуваного ефекту без втілення 

практики. ККД впроваджень недостатній і одним із резервів є підвищення уваги 

прикладним дослідженням.  

Нинішній склад здобувачів наукових ступенів - у більшості практичні 

працівники, судді, керівники поліцейських структур. Це база реальних 

впроваджень пропозицій, полігон для практичного підтвердження результатів 

наукового пошуку. 

 7. Запровадження новітніх інноваційних технологій і методик навчання. 

Чи багато ми проводили тренінгів або майстер-класів 5-6 років потому? А що 

чули про квести чи кейс-методи? Маємо досвід, знаємо практику, а довести, 

розтлумачити й навчити курсанта чи слухача не завжди вдається. 

Працюйте над собою, вивчайте світову практику, сміливіше 

експериментуйте. В аудиторіях і на полігонах працюйте разом  

з поліцейськими!  

8. На урядовому рівні представники архітектурно-будівельної галузі 

ініціювали створення в столичному регіоні спеціалізованого підрозділу на 
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зразок так званої «Будівельної поліції». У ряді країн поліція вже має таку 

спеціалізацію.  

На думку ініціаторів, таку специфічну підготовку можна було б 

здійснювати на базі НАВС. Міністр підтримав таку ідею і дав доручення 

підготувати питання для доповіді в Кабінеті Міністрів України. Прошу 

відслідковувати розвиток цієї ситуації. 

9. На опрацюванні є й вже раніше відоме питання створення 

муніципальної поліції. Проте законодавче введення її до структури 

Національної поліції досить сумнівне. 

Натомість слід звернутися до іншого досвіду – на Івано-Франківщині, за 

участі нашого факультету, пішли шляхом формування на громадських засадах 

так званої «Варти». Її участь в ОПП схвально сприймається і підтримується на 

рівні місцевої влади. Прошу надати відповідну допомогу  

в цьому столичній адміністрації. 

10. Цілком об’єктивно претендуючи на визнання провідним закладом, все 

ж таки маю висловити деякі зауваження і побажання щодо наявних вузьких 

місць. Значною мірою вони відомі, але, нажаль, іноді доводиться звертати на це 

увагу по кілька раз. 

Йдеться про системність і наступність в роботі. Наприклад, з огляду на 

проблеми, з якими найчастіше звертаються до ректора на особистому прийомі, 

це кадрові питання. Іноді вони вирішуються мляво, без достатньої 

обґрунтованості, не завжди дипломатично, особливо з особами,  

які завжди чимось невдоволені, а то й схильні до інсинуацій. Неготовність 

мобільно працювати при зміні керівника або при переводі фахівця кадрового 

апарату. 

11. Ви знаєте про рішення міжнародних організаційних комітетів про 

проведення в місті Києві у 2017 році Євробачення та в 2018 – фіналу Ліги 

Чемпіонів з футболу. 

Заходи такого рівня нам знайомі з досвіду попередніх років (Євробачення 

– 2004 та Євро – 2012). Академія була безпосереднім учасником забезпечення 

правопорядку. 

Прошу вже зараз передбачити наші можливості, відібрати кваліфіковані 

кадри, включити до навчальних програм необхідні практикуми, у тому числі 

спеціальну  та іншомовну підготовку. 

Час плине швидко і розкачка неприпустима. 

 

Нинішній 2016/2017 навчальний рік  буде непростий, але я переконаний, 

що колектив академії виконає заплановане та докладе усіх зусиль в справі 

досягнення поставленої мети. 

 Упевнений,   що ми зможемо це зробити! 
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