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Про
стан
психологічного
забезпечення
освітньо-виховного
процесу в академії та заходи щодо
його покращення

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділення
психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення доцента
Волошиної О.В. про стан психологічного забезпечення освітньо-виховного
процесу в академії та заходи щодо його покращення, Вчена рада НАВС
відзначає, що психологічне забезпечення у вищому навчальному закладі
здійснюється на науковому, прикладному та практичному рівнях. Воно
реалізується співробітниками наукової лабораторії з проблем психологічного
забезпечення навчально-наукового інституту № 4, науково-педагогічними
працівниками кафедр юридичної психології і психології та педагогіки
факультету № 2, психологами відділення психологічного забезпечення відділу
кадрового забезпечення і навчальних підрозділів.
Передбачені Планом заходи НАВС на виконання Програми
психопрофілактичної роботи з особовим складом ОВС України на
2013-2017 роки в цілому реалізовано.
Протягом 2016 року психологами проведено 43 заняття з професійнопсихологічної підготовки особового складу, у тому числі командирів
навчальних груп і персоналу комендатур, та 97 тренінгових занять, якими
охоплено 1626 осіб.
З метою професійно-психологічний відбору кандидатів на навчання
проведено вивчення 767 особових справ, оформлено 679 карт психологічного
супроводження курсантів та 85 - ліцеїстів.
За результатами проведеного тестування 2369 осіб з вивчення їх
психоемоційних станів і характерологічних рис керівникам підрозділів надано
рекомендації, особовому складу 1282 індивідуальні, а колективам - 52 групові
консультації. Забезпечено психологічне супроводження першокурсників під час
проходження ними табірного збору.
Результати проведеного анкетування здобувачів вищої освіти засвідчили,
що стан організації освітнього процесу в навчальних підрозділах та його
психологічного забезпечення є задовільним.
Проведене вивчення соціально-психологічного клімату в 14 колективах
(10 із числа працівників та 4 курсантських) засвідчило, що в 11 із них він є
позитивним, а в 3 - оптимальним.
У групі посиленого контролю за показниками навчання та службової
дисципліни перебувають 64 особи (41 курсант та 23 ліцеїсти), а в групі
посиленої психологічної уваги —5 курсантів.
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З початку 2016/2017 навчального року проведено 9 засідань комісії з
етики та службової дисципліни НАВС, на яких заслухано 31 особу перемінного
та 4 - постійного складу. За результатами розгляду 14 осіб притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.
Поряд з цим, потребують зміцнення кадровий потенціал відділення
психологічного забезпечення, його матеріально-технічна база, покращення
нормативна база психологічного забезпечення освітньої та службової
діяльності в академії, організація роботи з групами посиленого контролю та
посиленої психологічної уваги, перш за все на факультеті № 2 та в юридичному
ліцеї, активізація психологічних заходів, спрямованих на формування у
здобувачів вищої освіти позитивної мотивації на навчання та вміння
організовувати свій час на підготовку до навчальних занять, додаткове
соціально-психологічне вивчення причин, що лежать в основі формування в
курсантських групах посередньої та нестійкої атмосфери.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Визнати стан психологічного забезпечення освітньо-виховного процесу
в академії таким, що в цілому відповідає вимогам МВС України, Вченої ради та
ректорату, проте потребує постійного вдосконалення його змісту, форм і
методів реалізації, впровадження інноваційних науково-методичних розробок.
2. Положення про психологічне забезпечення освітньої та службової
діяльності в Національній академії внутрішніх справ затвердити (додається).
3. Відділу кадрового забезпечення (Степанчук О.В., Волошина О.В.)
здійснити підбір кандидатур фахівців для комплектування вакантних посад
психологів у відділенні психологічного забезпечення та на факультеті № 3.
4. Відділенню психологічного забезпечення відділу кадрового
забезпечення (Волошина О.В.):
4.1. До 1 червня 2017 року провести групові бесіди із здобувачами вищої
освіти з метою формування у них позитивної мотивації на навчання та вміння
організовувати свій час на підготовку до навчальних занять.
4.2. До 15 травня 2017 року вивчити причини, що лежать в основі
бажання 90 курсантів переселитися до іншої кімнати гуртожитку, за
результатами якого провести індивідуально-спрямовані психопрофілактичні
бесіди з кожним із них.
4.3. До 21 квітня п.р. провести соціально-психологічні вивчення причин
формування в курсантських групах посередньої та нестійкої атмосфери.
4.4. Забезпечити належний рівень роботи щодо зарахування до групи
посиленої психологічної уваги осіб постійного особового складу, особливу
увагу звертаючи на працівників, які систематично порушують службову
дисципліну, проявляють підвищену хворобливість тощо.
4.5. Спільно з відділом соціально-гуманітарної роботи (Войналович С.В.)
до 1 травня п.р. опрацювати та внести пропозиції щодо оновлення Положення
про групу посиленого контролю з числа курсантів, слухачів, ад’юнктів
Національної академії внутрішніх справ.
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4.6.
Спільно з профільними кафедрами (Кудерміна О.І., Романенко О.В.)
та науковою лабораторією з проблем психологічного забезпечення навчальнонаукового інституту № 4 (Галустян О.А.) взяти участь у громадському
обговоренні проекту нової редакції Положення про психологічну службу
системи освіти України, яке розробляється фахівцями Державної установи
«Інститут модернізації змісту освіти» відповідно до наказу МОН України від
02.03.2017 №334.
5. Декану факультету № 2 Науменку В.В. та директору юридичного ліцею
Коваленку В.О. проаналізувати стан успішності та дисципліни серед студентів
та ліцеїстів і до 21 квітня п.р. внести пропозиції щодо їх зарахування та
виключення з групи посиленого контролю.
6. Керівникам структурних підрозділів академії:
6.1. В організації діяльності підпорядкованих колективів і особового
складу використовувати рекомендації фахівців відділення психологічного
забезпечення, розроблені за результатами проведених психологічних і
соціологічних досліджень та психологічного супроводження.
6.2. Своєчасно подавати до відділення психологічного забезпечення
інформацію щодо підлеглих, які потребують проведення додаткових
психопрофілактичних заходів.
7. Проректорові академії Запотоцькому А.П. опрацювати можливості
покращення
матеріально-технічного
забезпечення
роботи відділення
психологічного забезпечення.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
професора Гусарєва С. Д.

Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор

В.В. Василевич

