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Про стан і шляхи вдосконалення
підготовки фахівців для підрозділів
превентивної діяльності Національної
поліції України

Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-наукового
інституту № 3, доктора юридичних наук, доцента Андреєва Д.В. про стан і
шляхи вдосконалення підготовки фахівців для підрозділів превентивної
діяльності Національної поліції України, Вчена рада НАВС відзначає, що
підготовка зазначеної категорії здобувачів вищої освіти здійснюється навчальнонауковими інститутами № 3, 4 та інститутом післядипломної освіти.
Протягом останніх п’яти років ННІ № 3 підготовлено 486 фахівців для
підрозділів превентивної діяльності, у т.ч. цього року вперше 13 магістрів.
За заочною формою навчання в 2017 році ННІ № 4 проведено випуск
787 здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра із числа практичних працівників
підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. На базі
інституту післядипломної освіти та регіональних відділень ННІ № 4 протягом
2016 року підвищення кваліфікації пройшли 1872 дільничних офіцери поліції, а з
початку 2017 року - ще 84 офіцери.
Спеціалізація їх підготовки забезпечується загальноакадемічною кафедрою
адміністративної діяльності та кафедрою організації охорони громадського
порядку ННІ № 3. На кафедрі організації охорони громадського порядку освітній
процес забезпечують на постійній основі 5 науково-педагогічних працівників та
1 - на умовах сумісництва на 0,5 ставки. Серед працівників 5 кандидатів та
1 доктор юридичних наук, 4 мають вчене звання доцента та 1 - професора. У
той же час, попри наявний практичний стаж, науково-педагогічні працівники не
мають практичного досвіду роботи безпосередньо в підрозділах превентивної
діяльності поліції, що обумовлює крайню необхідність проходження ними
стажування за профілем діяльності кафедри.
У залежності від категорій здобувачів, кафедра організації охорони
громадського порядку забезпечує їх підготовку шляхом викладання базових і
профільних дисциплін, серед яких: «Адміністративна діяльність», «Організація
роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції», «Організація
охорони публічного порядку», «Практикум зі складання адміністративнопроцесуальних документів», «Практикум з протидії насильству в сім’ї». Ще
21 навчальна дисципліна забезпечується кафедрою адміністративної діяльності.
Для якісного забезпечення освітнього процесу, з урахуванням змін у
чинному законодавстві, оновлено лекційний фонд, видано друком ряд
навчально-методичних видань, доповнено відеотеку навчальними фільмами,
розроблено АРМ дільничного офіцера поліції, здійснено інформаційне

2

розроблено АРМ дільничного офіцера поліції, здійснено інформаційне
наповнення веб-сайту інституту, на якому розміщуються дистанційні курси
навчальних дисциплін тощо.
Важлива роль у методичному забезпеченні освітнього процесу належить
науковій лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку
ПНІ № 3, науковці якої у взаємодії з науково-педагогічними працівниками
здійснюють наукові розробки з актуальних проблематик превентивної
поліцейської діяльності.
Для поглиблення практичної спрямованості підготовки фахівців активно
використовується навчальний полігон, де моделюються та відпрацьовуються
ситуації, що мають місце в реальних умовах службової діяльності. Протягом
2016/2017 навчального року на полігоні проведено 440 годин занять. З метою
закріплення теоретичних знань, набуття практичних умінь та навичок за
окремими темами здійснюються виїзні заняття до підрозділів ГУ НП в м. Києві,
зокрема, полку поліції особливого призначення № 1, Управління патрульної
поліції в м. Києві, Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації
(з тем, що стосуються протидії насильству в сім’ї).
До проведення бінарних занять залучаються члени кафедри на
громадських засадах, які мають досвід практичної роботи та управлінської
діяльності у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку і на сьогодні
більшість із них проходять службу в територіальних підрозділах превентивної
діяльності Національної поліції на атестованих посадах.
Разом з тим, на якість підготовки фахівців та науково-методичне
забезпечення освітнього процесу в значній мірі впливає недостатнє
нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів превентивної
діяльності Національної поліції України. Потребує покращення якісний склад
профільної кафедри, організації охорони громадського порядку, нацовнення
бібліотечного фонду фундаментальними навчальними розробками, поступового
вдосконалення та подальшого розвитку матеріально-технічної бази навчальних
підрозділів, які здійснюють підготовку зазначеної категорії фахівців.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Визнати стан підготовки в академії фахівців для підрозділів
превентивної діяльності Національної поліції України таким, що проводиться
на належному рівні, в цілому відповідає вимогам Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства освіти і науки України, проте потребує
подальшого вдосконалення та покращення.
2. Директору НЕП № 3 Андреєву Д.В., завідувачам кафедр організації
охорони громадського порядку Кулікову В.А. та адміністративної діяльності
Константінову С.Ф.:
2.1. Спільно з відділом організації освітнього процесу (Корж-Ікаєва Т.Г.):
2.1.1. Посилити, зважаючи на спеціалізацію підготовки фахівців, роль
кафедри організації охорони громадського порядку навчально-наукового
інституту № 3 в забезпеченні освітнього процесу шляхом перерозподілу
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навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік та перезакріплення за
нею окремих навчальних дисциплін, які забезпечувались загальноакадемічними
кафедрами адміністративної діяльності, управління та роботи з персоналом.
2.1.2. До 1 червня 2017 року опрацювати та внести на розгляд пропозиції
щодо зміни назви кафедри «Організації охорони громадського порядку» на
«Організації охорони публічного порядку».
2.2. Ужити дієвих заходів щодо поглиблення практичної спрямованості
підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності поліції.
2.3. Розширити практику залучення до проведення бінарних занять
фахівців-практиків з тем, що мають практично-прикладне значення.
2.4. Посилити співпрацю з Департаментом превентивної діяльності
Національної поліції України з питань відбору кандидатів на навчання та
підготовки кадрів для підрозділів превентивної діяльності,
поглиблення
практичної спрямованості освітнього процесу, проходження практики та
стажування здобувачами вищої освіти, вдосконалення науково-дослідної
роботи з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку, оперативного
надходження до академії відомчих нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність поліцейських підрозділів превенції для використання
їх в освітньому процесі.
2.5. Здійснювати моніторинг та вживати заходів щодо своєчасного
оновлення навчально-методичного забезпечення та матеріально-технічної бази
навчальних полігонів та спеціалізованих аудиторій.
2.6. У взаємодії з відділом кадрового забезпечення (Мякота В.І.), іншими
зацікавленими підрозділами брати участь в організації та проведенні
профорієнтаційно-іміджевих
заходів
щодо
популяризації
професії
поліцейського та забезпечення набору до інституту.
3.Кафедрі
організації
охорони
громадського
порядку
ННІ № 3 (Куліков В.А.) до 1 вересня 2017 року завершити роботу зі створення
та наповнення навчального кабінету «Дільничний пункт поліції».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
професора Гусарєва С.Д.
Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор
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