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Про роботу регіональних відділень
навчально-наукового інституту № 4 та
перспективи їх подальшої діяльності

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ННІ № 4 кандидата
юридичних наук Мотиля І.І. про роботу регіональних відділень навчальнонаукового інституту № 4 та перспективи їх подальшої діяльності, Вчена рада
НАВС відзначає, що в структурі інституту функціонують 11 регіональних
відділень у містах Вінниці, Житомирі, Кропивницькому, Луцьку, Миколаєві,
Мукачево, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Черкасах, в яких
працюють 63 співробітники, створено належні бази для організації та
забезпечення освітнього процесу.
У відділеннях загалом навчається 3 601 здобувач вищої освіти
(2182 слухачів та 1419 студентів), на їх базі проведено підвищення кваліфікації
2450 дільничних офіцерів поліції та слідчих територіальних підрозділів
Національної поліції України. Освітній процес у відділеннях забезпечують 936
науково-педагогічних працівники (17 кафедр академії та 13 науково-педагогічних
викладачів місцевих вишів).
Належна увага приділяється покращенню якості підготовки фахівців,
зміцненню навчальної та фінансової дисципліни, підвищенню рівня отриманих
слухачами та студентами знань, набуття ними вмінь і навичок, організації
контролю за станом їх успішності, налагоджено систему щоденного контролю за
відвідуванням занять здобувачами вищої освіти та своєчасним проведенням
оплати за навчання.
У 2016 році на навчання до відділень загалом зараховано
1691 здобувач вищої освіти (911 слухачів і 783 студенти), із яких 1043 (61,7 %)
(582 слухачі та 461 студенти) - з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста з однорічним терміном навчання. У 2014 році набір становив
1614 осіб (1030 слухачів та 584 студенти), а в 2015 - відповідно 1432 (938 та 494).
Ефективно з проведення набору на навчання в минулому році спрацювали
Житомирське, Рівненське та Кіровоградське регіональні відділення. Разом з тим,
менш ефективно спрацювали із проведення набору на навчання в 2016 році
Хмельницьке, Тернопільське, Полтавське, Закарпатське та Миколаївське
відділення.
У 2017 році регіональними відділеннями вже проведено випуск
769 фахівців, у 2016 році - 1667 здобувачів вищої освіти, у 2015 році - 1813,
а у 2014 році - 1981.
Від надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти в регіональних
відділеннях у 2015 році надійшло 10,6 млн. грн., у 2016 - 22,7 млн. грн. грошових
коштів. Минулого року найбільше надходжень забезпечили Житомирське (4 млн.
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грн.), Кіровоградське (3,56 млн. грн.), Вінницьке (2,2 млн. грн.), Рівненське
(1, 9 млн. грн.) та Закарпатське (1,75 млн. грн.) регіональні відділення. У той же
час, значно менше коштів надійшло від діяльності Волинського, Тернопільського,
Черкаського, Хмельницького, Полтавського та Миколаївського регіональних
відділень. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік
позитивний залишок коштів для подальшого використання забезпечили
Житомирське, Кіровоградське, Закарпатське та Вінницьке регіональні відділення.
Потребує активізації взаємодія завідувачів регіональних відділень з
секторами організації відбору та проведення атестування поліцейських в областях
щодо профорієнтаційної роботи та моніторингу кандидатів на денну форму
навчання до НАВС за державним замовленням та на заочну форму навчання на
умовах окремого договору, а також активізація роботи стосовно набору із числа
цивільних осіб.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Визнати роботу регіональних відділень навчально-наукового інституту
№ 4 такою, що в цілому відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України
та Міністерства внутрішніх справ України, проте потребує подальшого
вдосконалення та покращення.
2. Попередити завідувачів регіональних відділень навчально-наукового
інституту № 4 про їх персональну відповідальність за забезпечення якісного
набору на навчання до відділень у 2017 році.
3. Навчально-науковому інституту № 4 (Мотиль І.І., Сухомлин Ю.В.,
Павловський В.В.):
3.1. Посилити вимогливість до завідувачів регіональних відділень щодо
належної організації роботи підпорядкованих підрозділів та виконання
покладених на них обов’язків.
3.2. Спільно з відділом організації та координації освітнього процесу
(Корж-Ікаєва Т.Г.) розширити з нового навчального року практику залучення до
забезпечення освітнього процесу завідувачів регіональних відділень Лепей О.В.,
Кротюка А.М., Сірого Ю.М., Хмуровську Л.С., Поворозника Р.В., практичних
працівників правоохоронних органів і науково-педагогічних працівників місцевих
вищих навчальних закладів.
3.3. Спільно з відділами організації та координації освітнього процесу
(Корж-Ікаєва Т.Г.), комп’ютерного та програмного забезпечення (Буренко О.В.)
продовжити практику використання в освітньому процесі новітніх технологій,
елементів дистанційного навчання, проведення семінарських і практичних занять,
прийому заліків та екзаменів за допомогою технічних засобів навчання.
3.4. Спільно з відділом кадрового забезпечення (Мякота В.І.) продовжити
роботу з оптимізації штату регіональних відділень.
4. Завідувачам регіональних відділень:
4.1.
Активізувати профорієнтаційну роботу щодо збільшення в межах
ліцензованих обсягів прийому на денну та заочну форми навчання до академії
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здобувачів вищої освіти із числа цивільної молоді, які здобувають освіту за
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
4.2. Опрацювати та до кінця терміну оренди унести пропозиції щодо
поступового вивільнення орендованих приміщень, які не задіяні в освітньому
процесі.
4.3. Забезпечити подальше економне використання грошових коштів на
потреби регіональних відділень, у тому числі оплату комунальних послуг та
енергоносіїв.
5. Завідувачу Черкаського відділення Шурубурі Ю.В. з метою зменшення
орендної плати опрацювати та внести пропозиції щодо іншого місця
розташування підрозділу.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
академії професора Гусарєва С.Д. та проректора академії, доктора юридичних
наук, старшого наукового співробітника Сербина Р.А.
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