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Національної академії внутрішніх справ

18.10.2018 м. Київ Протокол №1/1

Про звіт ректора Національної академії внутрішніх справ Чернєя В.В. про підсумки діяльності в 
2017/2018 навчальному році та завдання колективу на 2018/2019 навчальний рік

Заслухавши та обговоривши звіт ректора Національної академії внутрішніх 
справ доктора юридичних наук, професора, генерала поліції другого рангу 
Чернєя В.В. про підсумки діяльності в 2017/2018 навчальному році та завдання 
колективу на 2018/2019 навчальний рік,

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВС УХВАЛИЛА:

І.Звіт ректора Національної академії внутрішніх справ Чернєя В.В. про 
підсумки діяльності в 2017/2018 навчальному році схвалити та визнати, що його 
діяльність повною мірою спрямована на реалізацію поставлених перед 
колективом академії завдань відповідно до законодавства України, рішень 
Президента України та Уряду, вимог Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства внутрішніх справ України, умов Колективного договору між 
адміністрацією та первинною профспілковою організацією Національної академії 
внутрішніх справ на 2017 - 2019 роки.

2. Визнати, що підрозділами академії проведено комплекс робіт з належної 
підготовки закладу вищої освіти до нового 2018/2019 навчального року.

3. Уважати пріоритетними напрямами діяльності акад&мії у
2018/2019 навчальному році: *

3.1. Подальше послідовне запровадження в освітній та виховний процес, 
наукову, організаційно-управлінську та фінансово-господарську діяльність 
положень законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», «Про Національну поліцію», актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України 
та Міністерства освіти і науки України з приведенням у відповідність до їх вимог 
нормативно-правової бази академії як закладу вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх 
справ України.

3.2. Реалізацію Стратегічного плану розвитку Національної академії 
внутрішніх справ на 2018-2024 роки, підтвердження її статусу як національного 
закладу вищої освіти відповідно до Стратегії розвитку органів системи 
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року.

3.3. Якісну підготовку до відзначення 100-річчя заснування закладу, 
послідовне зміцнення її авторитету, статусу та іміджу у вітчизняному та 
міжнародному академічному просторі, підвищення рівня професійної 
компетентності й конкурентоспроможності випускників, розширення співпраці з
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зарубіжними партнерами, у тому числі шляхом проведення спільних освітніх і 
наукових заходів, обміну делегаціями, реалізації спільних проектів, підготовки та 
навчання висококваліфікованого миротворчого персоналу.

3.4. Забезпечення якості вищої освіти шляхом покращання організації 
освітнього процесу, його науково-методичного забезпечення, посилення 
практичної спрямованості підготовки фахівців, стажувань і практик, більш 
активного використання в освітньому процесі сучасних освітніх та тренінгових 
технологій, навчально-інформаційних баз, паспортизованих полігонів, 
автоматизованих робочих місць та інших спеціальних навчальних об’єктів, 
упровадження передового досвіду правоохоронної діяльності із залученням до 
проведення бінарних занять практичних працівників.

3.5. Спрямування тематики лабораторно-кафедральних наукових 
досліджень на розв’язання актуальних проблем діяльності підрозділів 
МВС України, Національної поліції та Експертної служби відповідно до 
Основних напрямів наукових досліджень НАВС на 2018 - 2020 роки щодо 
удосконалення системи внутрішніх справ як частини сектору національної 
безпеки, запобігання та протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та 
публічного порядку з упровадженням розробок у законотворчість, освітній процес 
і правозастосування. Послідовне посилення контролю за якістю дисертаційних 
досліджень з належним оприлюдненням їх результатів у провідних вітчизняних і 
зарубіжних виданнях, недопущення порушень норм і правил академічної 
доброчесності та академічного плагіату.

3.6. Подальший розвиток юридичної клінічної освіти, розширення практики 
залучення здобувачів вищої освіти до роботи юридичних клінік, надання 
безоплатної первинної правової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
особам, які тимчасово переміщені з районів військових конфліктів, ¥а соціально 
незахищеним категоріям громадян, продовження їх співпраці з громадськими 
приймальнями профільних комітетів Верховної Ради України, місцевими 
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства 
юстиції України, іншими державними та недержавними організаціями з 
підготовки правових висновків за зверненнями громадян.

3.7. Удосконалення кадрового, психологічного забезпечення та 
індивідуально-виховної роботи, продовження проведення конкурсного відбору 
при призначенні на посади наукових та науково-педагогічних працівників, 
активізація роботи з отримання ними вчених звань, підвищення відповідальності 
керівників навчальних підрозділів, науково-педагогічного і командного складу 
за формування правоохоронців нової генерації, нетерпимості до будь-яких 
порушень дисципліни і законності, створення безпечних і нешкідливих умов 
навчання, служби, праці, дозвілля й побуту, утвердження здорового способу 
життя, недопущення проявів корупції, неділових стосунків і надзвичайних подій, 
підтримання в колективах сприятливого соціально-психологічного клімату.

3.8. Реалізація Комплексної цільової програми національно-патріотичного, 
морально-етичного та художньо-естетичного виховання особового складу 
НАВС на 2017-2020 роки, проведення профорієнтаційних заходів та соціальних
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акцій, підвищення при цьому ролі органів курсантського (студентського) 
самоврядування, ветеранської організації, кураторів навчальних груп, вихователів 
і психологів.

3.9. Проходження якісного стажування наукових і науково-педагогічних 
працівників у територіальних органах Національної поліції та Експертної служби 
МВС України, набуття та вдосконалення практичних вмінь і навичок з метою 
послідуючої передачі їх здобувачам вищої освіти та застосування при проведенні 
наукових досліджень.

3.10. Проведення якісної спеціалізованої підготовки та підвищення 
кваліфікації за державним замовленням і на договірних засадах 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, 
започаткування ексклюзивної підготовки з інших надзвичайно важливих 
напрямів, зокрема захисту інтелектуальної власності, стратегічного 
прогнозування, охорони публічного порядку, поліграфологів, страхових та 
детективних послуг, соціальної комунікації тощо, залучення до проведення 
занять найбільш кваліфікованих науково-педагогічних працівників і фахівців- 
практиків.

3.11. Подальше становлення кафедри військової підготовки та забезпечення 
якісної організації освітнього процесу з підготовки офіцерів запасу.

3.12. Забезпечення готовності закладу вищої освіти, його підрозділів та 
особового складу, сил і засобів єдиної системи цивільного захисту до дій в умовах 
виникнення загроз надзвичайних ситуацій, терористичних актів, охорони 
публічного порядку, комплексне відпрацювання територій в місця)!" дислокації 
навчальних підрозділів з метою підвищення рівня безпеки та захисту особового 
складу, населення, режимних об’єктів і територій.

3.13. Підвищення стройового вишколу особового складу та парадного 
розрахунку.

3.14. Забезпечення економічної стабільності, пошук нових ефективних 
шляхів ощадливого господарювання, розвиток та удосконалення матеріально- 
технічної бази, інфраструктури та фінансово-господарської діяльності, 
матеріального стимулювання науково-педагогічних працівників та інших 
категорій персоналу академії.

3.15. Поетапна реалізація проектного плану подальшого розвитку освітньої 
та матеріально-технічної бази відділу спеціальної та фізичної підготовки (с. Віта 
Поштова), завершення в 2019 році будівництва навчально-спортивного 
комплексу, гуртожитку з відповідною інфраструктурою та створення на його базі 
музею Національної академії внутрішніх справ.

3.16. Подальше становлення та розвиток центрів первинної професійної 
підготовки «Академія поліції», покращення якості підготовки поліцейських.
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3.17. Розширення співпраці з профспілковою організацією, соціальний 
захист учасників освітнього процесу, забезпечення належних умов для праці, 
навчання, проживання, харчування та дозвілля.

4. Звіт ректора Національної академії внутрішніх справ Чернєя В.В. перед 
трудовим колективом та ухвалені конференцією трудового колективу рішення 
висвітлити на офіційному веб-порталі академії.

5. Проректорам академії, керівникам структурних підрозділів:
5.1. Довести основні положення звіту ректора до підпорядкованих 

працівників на засіданнях вчених рад, оперативних нарадах і днях дисципліни, 
забезпечити своєчасне, повне та якісне виконання заходів і завдань, визначених у 
рішенні конференції трудового колективу, та здійснювати постійний дієвий 
контроль за їх реалізацією.

5.2. Орієнтувати особовий склад на безумовну реалізацію пріоритетних 
завдань НАВС у 2018/2019 навчальному році.

Контроль за виконанням рішення покласти на ректора академії та 
проректорів за напрямами роботи.

Головуючий -
проректор академії,
доктор юридичних наук, професор,
полковник поліції

Члени президії:
ректор академії,
доктор юридичних наук, професор, 
генерал поліції другого рангу

голова Наглядової ради НАВС, 
радник Міністра внутрішніх 
справ України,
Почесний професор Національної
академії внутрішніх справ J ^ y £ \ 'UA/^ 4 l

курсант 3 курсу, голова ради 
курсантського (студентського) самоврядування 
навчально-наукового інституту № 2, 
рядовий поліції

голова Ради ветеранів академії 
фахівець першої категорії 
відділення міжнародного співробітництва 
відділу міжнародного співробітництва 
та комунікації

В.В. Дурдинець

К.А. Грабовець
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голова профспілкового комітету первинної 
профспілкової організації НАВС, 
професор кафедри адміністративного 
права і процесу, кандидат юридичних наук, 
професор

Секретар -
учений секретар Вченої ради НАВС, 
кандидат юридичних наук, професор

В.Д. Сущенко

В.В. Василевич

& -


