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ВСТУП
Шановна президія, шановні делегати конференції, дозвольте мені від
імені багатотисячного колективу Академії привітати присутніх у цій залі
гостей та учасників заходу й висловити сподівання на конструктивний
розгляд питань виконання рішень, спільно визначених Конференцією
трудового колективу та схвалених Колективним договором рівно рік тому, 27
вересня 2016 року.
Національна академія внутрішніх справ є закладом вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ України, який надає освітні послуги з
підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для здобуття 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 правоохоронних органів,
державних службовців органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Для зручного і наочного сприйняття звіт ректора побудовано за
головними блоками.
1.
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
Відповідно до оновленого законодавства про вищу освіту і Концепції
реформування вишів (наказ МВС № 1252–2016), академія як державний
заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання реалізує всі види
професійної освіти фахівців для підрозділів МВС та Національної поліції, від
патрульного до керівника вищої управлінської ланки.
В академії, за чотирма спеціальностями («Право», «Психологія»,
«Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування») та
закріпленими за нами спеціалізаціями, вищу освіту здобувають понад 18
тисяч осіб, зокрема:
за державним замовленням:
загалом:
2017 рік – 11 822
денна форма – 2017 рік – 4 610 (курсанти – 2814)
заочна форма – 2017 рік – 7 212
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
загалом:
2017 рік – 6 236
денна форма – 2017 рік – 1162
заочна форма – 2017 рік – 4974.
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У 2016/2017 роках, як і в попередній період, зберігається тенденція
скорочення випуску фахівців у порівнянні з кількістю набору (разом зі
студентами). В цьому є ряд об’єктивних факторів. Ми рішуче йдемо на
відрахування за невиконання навчальних планів, порушення дисципліни та
академічної доброчесності. За звітний період, Комісією з етики розглянуто 47
осіб, із них 10 – повторно. Тож намагаємося виявляти на «ранній стадії»
«випадкових» курсантів і студентів, які не мотивовані до служби і навчання.
Освітній процес в академії структурно забезпечують:
– 4 навчально-наукових інститути:
– інститут післядипломної освіти;
– інститут кримінально-виконавчої служби;
– прикарпатський факультет;
– відділ спеціальної та фізичної підготовки;
– докторантура та аспірантура;
– 3 центри первинної професійної підготовки;
– юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва;
– 12 регіональних відділень, із яких Волинське, Хмельницьке та
Черкаське можуть припинити свою діяльність у зв’язку із суттєвим
скороченням набору;
– 29 кафедр;
– спеціальний миротворчий центр;
– навчально-практичний центр піротехніки (курсової спеціальної
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері піротехнічних
виробів);
– кафедра військової підготовки (до навчання приступили понад 300
студентів, які пройшли випробування за програмою офіцерів запасу; вперше
на базі НАВС проведено табірний збір, результати якого високо оцінені
профільним департаментом Міністерства оборони України);
– навчально-тренувальний центр домедичної підготовки.
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При оптимізації штату ми удосконалили структуру підрозділів. Деякі з
них реорганізовані, зокрема факультет по підготовці фахівців з права та
психології. Кафедри і студентів передислоковано, що не погіршило
організацію навчального процесу. Разом з тим, скорочення 50 науковопедагогічних посад та 11 посад адміністративного складу за спецфондом.
Процеси реорганізації торкнулися і факультету по підготовці кадрів для
оперативної служби при збереженні унікальної спеціалізації фахівців.
Завдячуючи уніфікації переліку навчальних дисциплін кількість кафедр
скорочено із 39 до 29, але без втрат обсягу навчального навантаження та
дисциплін.
Відповідно до вимог практики оновлено профіль кафедр:
– фіскального права та фіскального адміністрування;
– забезпечення фінансової безпеки та фінансових розслідувань;
– інформаційних технологій та кібернетичної безпеки;
– вогневої підготовки;
– криміналістичного забезпечення та судових експертиз.
З урахуванням сучасних вимог Вченою радою схвалено 8 нових
положень з питань організації освітнього процесу, у тому числі: «Про
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в НАВС»; «Про
організацію освітнього процесу первинної професійної підготовки»; «Про
дистанційне навчання».
У звітній період якісно посилено науково-педагогічній потенціал.
Загалом він становить 529 працівників:
– науково-педагогічні працівники – 428;
– наукових працівників – 101.
Порівняно з минулим роком, помітно зросли якісні показники зі
стійкою динамікою на краще:
– 68 докторів наук (на 14 більше);
– 62 професори (на 3 більше);
– 360 кандидатів наук (на 45 більше);
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– 194 доценти;
– 7 академіків і членів-кореспондентів;
– 43 заслужених діячів (на 3 більше);
– 35 заслужених майстрів спорту, заслужених тренерів.
Вже в жовтні поточного року на розгляд Вченої ради вноситься
питання щодо присудження вчених звань професора і доцента за новими
вимогами за матеріалами на 8 претендентів.

Це вдалося, у тому числі, за рахунок вперше проведеного в академії
конкурсу на заміщення вакантних посад.
Заяви на участь в конкурсі подали 275 кандидатів (від директора
інституту до викладача кафедри). За результатами проведеного Вченою
радою таємного голосування на вакантні посади науково-педагогічного
складу обрано 241 особу.
Виправдовує орієнтація на поповнення кадрового складу викладачів
практичними працівниками. Більше 40 суміщають практику та викладання
(працюють за сумісництвом або погодинно).
За участю юристів-практиків та поліцейських проведено: бінарних
занять – 231; практичних тренінгів – 69; виїзних занять – 371; квести – для 1
тис. старшокурсників.
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За результатами практик і стажувань у територіальних органах поліції
курсанти і слухачі отримали досить високі оцінки і виявили професіоналізм.
На адресу академії надійшло десятки листів і клопотань з вдячністю за
кваліфіковану підготовку стажистів і практикантів.
За їх участю: розкрито 7 крадіжок, припинено 12 хуліганських дій,
виявлено 15 фактів незаконного обігу наркотиків, викрито 3 особи, які
перебували в розшуку за тяжкі злочини, вилучено 5 одиниць вогнепальної
зброї, і такий перелік можна продовжувати.
Приклад: курсант Дмитро Грищенко, повертаючись з ознайомчої
практики, на станції метро кваліфіковано надав першу медичну допомогу
особі, яка раптово втратила свідомість. Учинок курсанта набув широкого
позитивного резонансу, про нього повідомлялося в багатьох ЗМІ.
Близько 30 наших студентів, які були запрошені для проходження
практики в НАБУ, отримали високі оцінки за належний рівень знань та
виявлений професіоналізм.
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Нами успішно завершено вступну кампанію з набору різних категорій
кадрів. Результати набору:
денна форма:
загалом: 2017 рік – 1396 (2016 – 1305);
за державним замовленням: 2017 рік – 974 (2016 – 807);
за рахунок коштів фіз. та юр. осіб: 2017 рік – 422 (2016 – 498);
заочна форма:
загалом: 2017 рік – 3041 (2016 – 4592);
за державним замовленням: 2017 рік – 1007 (2016 – 894);
за рахунок коштів фіз. та юр. осіб: 2017 рік – 1564 (2016 – 1967);
часткова оплата: 2017 рік – 563 (2016 – 1838).

Запроваджено оновлені плани і програми підготовки поліцейських з
урахуванням позицій, узгоджених при робочих зустрічах з Міністром та
Головою Національної поліції.
Опрацьовуються питання запровадження нових спеціалізацій за участі
міжнародних експертів:
– міжнародні стандарти захисту прав людини;
– кримінальний аналіз;
– основи комп’ютерної розвідки;
– охорона прав інтелектуальної власності.
Удосконалюється мовна підготовка: започатковано курси української
мови як іноземної (8 осіб); курси з турецької мови (24 особи, з яких 17
успішно склали заліки). У рамках підготовки до «Євробачення-2017» діяли
мовні групи з постійного (50 осіб) та перемінного (152 особи) складу і цей
досвід знайшов своє продовження та закріплення. Відновлено співпрацю з
Левітт Інститутом (США) щодо безкоштовного циклу занять англійською
мовою
(2 групи).

8

Активно працюємо й над іншими питаннями. Зокрема до штату
академії передано Київський, Вишгородський та Чернівецький центри
первинної професійної підготовки поліцейських. Це далеко не формальний,
як декому може здаватися, передача об’єктів з балансу на баланс.
Протягом року до академії зараховано слухачами курсів первинної
професійної підготовки понад 2 тис. поліцейських.
Проведено випуск 600 поліцейських за спеціалізаціями:
– кримінальна поліція (200 з 5 регіонів);
– слідчі (165 з 6 регіонів);
– молодший склад поліції (235 з 7 регіонів).
Основні недоліки:
– відсутність у поліцейських однострою (забезпечено менше
10 відсотків слухачів);
– несвоєчасне надходження навчальних справ;
– неякісний відбір кадрів, через що відраховано 47 осіб, в тому числі:
20 – через небажання проходити підготовку; 15 – за невиконання
навчального плану; 4 – за порушення дисципліни.
Діяльність Інституту післядипломної освіти додає авторитету академії.
Протягом навчального року підвищення кваліфікації у нас пройшли
майже 10 тис. фахівців різних груп кадрів, а це щомісячно понад 300 осіб (53
групи) за різними спеціалізаціями:
– за державним замовленням – 8,7 тис. (МВС та органи і служби
Національної поліції);
– на договірних засадах – 1,2 тис. (Державна прикордонна служба,
Національна гвардія, Державна міграційна служба – як центральні органи
виконавчої влади діяльність яких координує Міністр внутрішніх справ, а
також Національна служба посередництва і примирення, працівники органів
влади, на яких покладаються функції запобігання корупції).
Ознакою довіри до академії є покладання Урядом завдань з проведення
атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного
володіння державною мовою за результатами якої проведено 12 атестаційних
сесій, видано 500 посвідчень державного зразка.
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2. НАУКА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Невід’ємною складовою діяльності вишу є науково-дослідна робота.
Відмічається широкий спектр наукових розробок переважно
практичного спрямування. У цьому вже кілька років зберігається позитивна
динаміка. Виконується 79 планових наукових досліджень за замовленням
МВС та служб Національної поліції. У 60 розробках беруть безпосередню
участь представники профільних департаментів, територіальних органів
поліції.
За їх результатами видано серію праць, які з вдячністю сприйняті
керівниками та співробітниками зацікавлених служб. Нагадаю деякі:
– науково-практичні коментарі законів України «Про Національну
поліцію», «Про запобігання корупції»;
– Пам’ятка поліцейського (видано великим тиражем, видавництво
«ФОЛІО»);
– довідник «Участь спеціаліста в огляді місця події» (за фінансової
підтримки Консультативної Місії Євросоюзу замовлено 1 500 примірників з
розрахунку на весь штат інспекторів-криміналістів);
– українсько-англійський розмовник для поліцейських тощо.
Створено авторські колективи і на завершенні актуальні практичні
розробки з питань:
– аналізу практики Європейського суду з прав людини під час
досудового розслідування (замовник – Головне слідче управління);
– методики розкриття злочинів за «гарячими слідами» (Департамент
карного розшуку);
– діяльності керівника територіального органу Національної поліції
щодо забезпечення публічної безпеки і порядку(Головне управління
Національної поліції у м. Києві).
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Деякі показники впровадження розробок в освітній процес,
у законотворчу і практичну діяльність:
– взято участь у опрацюванні 75 законопроектів, зокрема щодо
внесення змін і доповнень до КК та КПК України; законів України «Про
Національну поліцію», «Про звернення громадян», «Про вищу освіту» тощо.
До нас звертаються не тільки з поліцейських питань. Підготовлено два
законопроекти на госпрозрахунковій основі щодо:
– відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (замовник –
корпорація «Укртютюн»);
– посилення кримінальної відповідальності за використання пристроїв,
що знижують показники лічильників електроенергії (замовник – група
електропостачальних підприємств) тощо.
Надано понад 100 експертних оцінок, зауважень і пропозицій по
застосуванню правових актів різного рівня за зверненнями МВС,
Національної поліції, профільних комітетів Верховної Ради; Верховного та
Конституційного судів; Генеральної прокуратури; НАБУ; СБУ; Державної
фіскальної служби; Фонду державного майна; громадських організацій тощо.
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Здобутки науковців матеріалізовані у:
– 30 монографіях;
– 12 підручниках;
– 45 навчально-методичних посібниках;
– 7 коментарях та енциклопедіях;
– 56 методичних рекомендаціях;
– 15 мультимедійних навчальних посібниках;
– 50 відеолекціях, які використовуються в системі дистанційного
навчання.
Запатентовано 7 приладів і технологій у галузі спеціальної та
криміналістичної техніки, отримано 20 свідоцтв про реєстрацію авторських
прав на методики, мультимедійні навчальні засоби, автоматизовані робочі
місця.

Кращі зразки будуть представлені на міжнародній виставці «Зброя та
безпека–2017» (жовтень, Міжнародний виставковий центр):
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- пристрій
для
руйнування
вибухонебезпечних
предметів
у важкодоступних місцях (керівник – доцент Юрій Приходько)
- комп’ютерна експертна програма «Академія» (розробник – професор
Олег Рибальський).
Всього академією отримано 196 охоронних документів на об’єкти
інтелектуальної власності, серед них – 58 патентів.
Академія забезпечує випуск 5 фахових періодичних видань. Завершена
робота по створенню їх сайтів з відкритим доступом, що відповідає вимогам
МОН та європейській практиці. Електронні версії наших фахових видань
увійшли до 7 бібліотечних всеукраїнських і міжнародних систем.
До кінця року два фахові видання будуть включені до світової
наукометричної бази «Індекс Копернікус» з наданням відповідних логотипів
гуманітарного напряму.
Наповнюється електронний репозитарій академії де розміщено понад
1200 електронних версій наукових праць. У цьому сегменті академії потрібна
подальша автоматизація бібліотечних процесів з поступовим переходом на
он-лайн обслуговування, що сприятиме економії коштів на утримання
персоналу і приміщень та при закупівлі видань, яких достатньо у відкритому
доступі.
Резервом сьогоднішньої професури є молоді науковці академії. Серед
них – постійні учасники, переможці та дипломанти конкурсів на здобуття
премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС
України, Київського міського голови, Союзу юристів України, чемпіонатів,
турнірів і олімпіад різних рівнів.
Зокрема у 2017 році:
- докторант Віталій Арешонков здобув щорічну премію Президента
України для молодих вчених за розробку у галузі судової балістики;
- курсанти ННІ № 1 Алла Семижон (керівник – Рожнова В.В.)
і випускник ННІ №2 Олександр Каритун (керівник – Волошин О.Г.)
вибороли другі місця у номінаціях Всеукраїнського конкурсу студентських
робіт з юридичних наук (на базі Ярослава Мудрого);
- робота студентки Наталії Косян відзначена щорічною премією
Національної академії наук України для молодих учених;
- курсант ННІ №1 Яна Тамілова зайняла ІІ місце серед студентів
у VII Міжнародному
мовно-літературному
конкурсі
учнівської
та
студентської молоді імені Тараса Шевченка;
- курсанти ННІ №2 Катерина Солоденко та Ярослав Самарський
(Стратулат Н.В.) увійшли в фінал Міжнародного конкурсу ораторського
мистецтва «Цицероній-2017» (Академія МВС Республіки Білорусь);
- 5 курсантів і студентів удостоєні премії Київського міського голови
«За особливі досягнення в науково-дослідній роботі».
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Підтвердженням ефективності наукового пошуку є підготовка і захист
дисертацій. У 2016/2017 навчальному році захищено – 95 (кандидатських –
85, докторських – 10) дисертацій, підготовлених:
– працівниками НАВС та ад’юнктами денної форми – 17;
– ад’юнктами та здобувачами заочної форми – 65;
– в інших закладах (договір про попередню експертизу) – 13.
В МОН розглядаються матеріали щодо продовження терміну
функціонування докторських спеціалізованих рад, термін роботи яких
завершується у жовтні п.р.
Вже створені в новій каденції спецради з філософії права та юридичної
психології, а також по захисту таємних дисертацій.

Перші практичні навики спілкування з населенням і надання
юридичної допомоги малозабезпеченим набуваються шляхом участі
перемінного складу у 5 юридичних клініках.
Протягом 2016/2017 року проведено:

14

– 190 правопросвітніх заходів;
– 165 юридичних консультацій громадян;
– надано 94 правові висновки у рамках взаємодії з громадською
приймальною народних депутатів.
Юридична клініка «Де-юре» ННІ № 3 зайняла третє місце у
Всеукраїнській олімпіаді з консультування громадян. Подано заявку на
проведення у березні 2018 року на базі НАВС Всеукраїнського з’їзду
юридичних клінік.

Резервом поповнення наукових і науково-педагогічних кадрів є робота
академічної докторантури та аспірантури.
Відмічається підвищення зацікавленості в опануванні третього
освітньо-наукового рівня вищої освіти, що передбачає підготовку докторів
філософії і докторів наук за схваленими МОН оновленими програмами з 3
базових спеціальностей: «Право», «Психологія» і «Філософія».
Про це свідчить динаміка зарахувань на навчання за денною і заочною
формами. Всього у нас таких здобувачів понад півтисячі, з них 118 –
цьогорічного прийому, зокрема 43 – за держзамовленням, 17 – денна форма.
Робота з аспірантами потребує постійної уваги, оскільки є непоодинокі
випадки невиконання індивідуальних планів та несплати за навчання. За
звітній період з різних причин вже відраховано 50 аспірантів та здобувачів. І
ця робота триває.
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Значно активізувались робочі зв’язки з міжнародними організаціями,
науковими та освітніми закладами і поліцейськими установами багатьох
країн.
Відбулося 27 закордонних службових відряджень (ознайомчого,
навчального, наукового, культурно-масового та спортивного характеру).
Найбільш знакові:
- курсанти Єлизавета Андріяш і Наталія Бондя відвідали місто Порстут
(Велика Британія), де взяли участь в навчальному курсі щодо удосконалення
володіння англійською мовою;
- делегація ректорату відвідала місто Страсбург (Франція) зустріч з
представниками Ради Європи (Режі Брійа, Патрік Пеннігс);
- у складі делегації МВС відвідані поліцейські школи у штатах
Кентуккі і Вірджинія (США), зустріч з послом України в США Олександром
Чалим.
Також вивчався досвід роботи:
- Університетського поліцейського коледжу Фінляндії;
- Школи поліції Литви (м. Вільнюс);
- засідання Керівної Ради АЄПК (м. Тбілісі);
- Могильовського інституту МВС Білорусі;
- Академії поліції Вірменії (м. Єреван).
Варто сказати відверто, ми не тільки знайомились з міжнародною
практикою, але й до нашого досвіду теж виявили великий інтерес.
На базі НАВС проведено низку знакових міжнародних семінарів і
тренінгів. Зокрема з питань:
– захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в
Україні (за сприянням Проекту Офісу Ради Європи); квітень – НАВС, далі –
Харків, Одеса, вересень – Прикарпатський факультет;
– професійного навчання поліцейських (відбулися три навчальні
семінари у рамках дворічного проекту за сприянням Фонду Ганнса Зайделя);

16

– фінансових розслідувань, організований Європейською Комісією за
сприянням програми TAIEX;
– кримінального аналізу (у 4 етапи), лідерства та комунікації, охорони
громадського порядку (у 4 етапи) (за сприянням Консультативної Місії ЄС);
– державних закупівель та захисту коштів ЄС в Україні (4 етапи),
вересень-жовтень 2017 року.
Академію 41 раз відвідували іноземні делегації (представники) ООН,
НАТО, Офісу Ради Європи в Україні, Консультативної Місії ЄС в Україні,
Білорусі, Вірменії, Грузії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, США,
ФРН, Франції, ряду впливових міжнародних фондів. Серед гостей:
– керівники Консультативної Місії ЄС в Україні та Офісу Ради Європи
в Україні;
– заступник Генерального секретаря НАТО;
– заступник Міністра внутрішніх справ Білорусі;
– ректор Академії МВС Грузії;
– ректор Естонської академії безпеки;
– посли Литви та Угорщини.

Складовою міжнародної співпраці є забезпечення миротворчої
діяльності МВС, що здійснюється через Спеціальний миротворчий центр.
Протягом звітного періоду проведено 11 цільових зборів з підготовки
та направлення поліцейських та військовослужбовців до складу
національного персоналу в міжнародних операціях ООН (Південний Судан,
ДР Конго, Кіпр).
Здійснено 14 тренувальних курсів для міжнародного персоналу цілого
ряду міжнародних неурядових організацій:
Консультативна місія ЄС, Світовий банк, Міжнародна організація з
міграції, Фонд народонаселення, Всесвітня продовольча програма,
Департамент безпеки і охорони ООН, Управління Верховного комісара ООН
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у справах біженців, Офіс з координації гуманітарних ситуацій, Офіс
Дитячого Фонду ООН та інші.

Керівники зазначених організацій з вдячністю відмічають високий
рівень організації проведених заходів.
Координатор системи ООН в Україні Ніл Уокер особисто відвідав
черговий тренінг для персоналу ООН і висловив щиру подяку і запевнив у
подальшій підтримці академії.
3. СЛУЖБА ТА ДИСЦИПЛІНА
З піднесенням і відчуттям патріотизму відмічається участь у військових
парадах. У цей рік наш батальйон вкотре уособлював Національну поліцію та
МВС України. Знаковою є історична участь у параді представників
військових підрозділів десяти країн-партнерів. За участь у параді 12
працівників академії днями заохочені наказом Міністра (наказ від 21.09.2017
№ 1000).
Особовий склад академії – невід’ємний резерв МВС і надійний партнер
столичного гарнізону поліції у забезпеченні публічного порядку та безпеки
під час масових заходів у Києві та інших регіонах держави. У поточному році
він активно залучався до забезпечення проведення фінальної частини
пісенного конкурсу «Євробачення–2017», концертної програми до дня «Безвізу», урочистостей з нагоди відзначення 26-ї річниці Незалежності, також
став безпосереднім учасником впровадження досвіду проведення
широкомасштабних превентивних заходів в Солом’янському та інших
районах Києва.
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Для підвищення рівня службової діяльності і дисципліни
широко використовуються різні форми заохочень, серед них 3 державні
нагороди та 52 відомчі відзнаки. Працівники академії неодноразово
заохочувалися правами ректора, зокрема грошовими винагородами на
загальну суму 23,4 млн грн. З числа кращих курсантів державною стипендією
Уряду відзначено 3 особи, правами Міністра – 7 осіб і правами ректора – 754
особи.

Позитивно сприймається в колективі запропонована ректоратом
практика присвоєння Вченої радою почесних звань Національної академії
внутрішніх справі.
Тільки цього року їх удостоєні 8 кращих працівників у номінаціях:
«почесний професор», «заслужений професор», «заслужений педагог»,
«заслужений науковий працівник» і «заслужений працівник».
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4. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
Справжньою прикрасою та гордістю академії є ансамбль барабанщиць
НАВС, який у квітні 2017року удостоєний високого звання «Народний
аматорський колектив» – єдиний в країні ансамбль барабанщиць.

За його безпосередньої участі проведено 35 урочистостей з нагоди
державних свят у місті Києві та за його межами, зокрема:
– річниця заснування міста Житомира;
– святкова акція «За нами майбутнє» з нагоди Міжнародного дня
захисту дітей (м. Київ);
– п’ятий ювілейний Міжнародний музичний фестиваль «O-FEST 2017»
(Київ, Співоче поле; Буча, Міський парк та ін.).
За такої популярності назріла потреба створення другого складу
ансамблю барабанщиць.
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Особовий склад академії, учасники Народного ансамблю пісні і танцю
та ансамбль барабанщиць брали участь у 52 профорієнтаційних заходах.

Забезпечується шефство над 12 будинками-інтернатами та
спеціалізованими школами-інтернатами для їх вихованців за участю понад
300 курсантів і студентів проведено 3 гуманітарних та 5 святкових акцій. У
«Днях донора» брали участь понад 1,5 тис. осіб постійного і перемінного
складу, допомога надавалася Київському центру переливання крові,
Київській клінічній лікарні «Охматдит», Київській міський клінічній лікарні
№ 4, а також адресна допомога хворим дітям.
Протягом звітного періоду продовжено роботу з подальшої взаємодії з
Радою ветеранів щодо проведення національно-патріотичного виховання
здобувачів вищої освіти, надання шефської допомоги колишнім працівникам
академії.
Команда НАВС брала участь: у святкуванні Міжнародного
Олімпійського дня, де проводився черговий флешмоб з видатними
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олімпійцями; символічному забігу, в якому подолати дистанцію в 1 тис.
метрів могли всі бажаючі, незалежно від віку та рівня підготовки, а також
пісенному конкурсі караоке спільно зі спортсменами та артистами.
5. ФІНАНСОВИЙ БЛОК ТА ЛОГІСТИКА
Ефективна робота управлінця і професора, науковця, курсанта і
студента залежить від стану матеріально-технічної бази та фінансування
закладу. Попри відому вам надзвичайно складну бюджетну ситуацію в
державі, академія фінансувалась без зривів, а оплата праці кожного,
принаймні в загальній сумі, не зменшилась.
За об’єктивних обставин кошти загального фонду обмежені. Головний
резерв для преміювання, заохочення і розвитку є спеціальний фонд, який
створюється нашими спільними зусиллями.
Основним джерелом власних надходжень є надання освітніх та
господарських послуг, що у 2017 році орієнтовно складатиме 115 млн грн.
Надходження за освітні послуги – за 2013-2017 роки зменшились на
16,8 млн грн. Між тим, від господарських послуг, за аналогічний період,
збільшились на 20 млн грн, лише за останній рік – на 5,6 млн грн.
Поряд із збільшенням надходжень до спеціального фонду Академії,
зростає й фонд оплати праці. До слова, якщо у 2007 році на оплату праці усіх
працівників академії витрачено 67,3 млн грн, то у 2017 – вже понад 369,2 млн
грн. Лише за останні три роки фонд оплати праці зріс майже удвічі.

Такий позитив дозволяє збільшити заробітну плату в розрізі посад. Так,
оплата праці педагогічного складу за вільним наймом лише за останні три
роки зросла більше ніж у 1,9 разів, інших категорій персоналу – у 1,7 рази.
Подбали ми і про поліпшення матеріальної бази та оновлення
інфраструктури:
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– придбано сучасну комп’ютерну та оргтехніку, мультимедійне
обладнання, програмні засоби (понад 150 одиниць);
– закуплено новітню криміналістичну техніку (валізи, камери,
мікроскопи, металошукачі) для якісної підготовки експертів;
– плануємо придбати найсучасніший порівняльний мікроскоп
(орієнтовна вартість – 300 тис. грн);
– оновлено дорожнє покриття зовнішньої території центрального
корпусу (нова бруківка);
– відремонтовано та введено в експлуатацію понад 1,5 тис. метрів
приміщень аудиторного фонду з оснащенням сучасними мультимедійними
засобами навчання;
– сучасно оновлено буфет «Нічний патруль» по вул. Народного
ополчення, 9;
– завершується капітальний ремонт приміщення їдальні центрального
корпусу з якісним оновленням інтер’єру, устаткування, асортименту, що
відповідає сучасним стандартам харчового забезпечення;
– нове обличчя має футбольне поле, облаштоване новітньою системою
поливу (Віта Поштова);
– триває будівництво унікального (єдиного в Україні) стрілецького
полігону (Віта-Поштова);
– продовжується утеплення фасадів основних об’єктів з системою
автоматичного регулювання теплопостачання, що в комплексі дає до
40 % економії енергоресурсів.
ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ:
Окремі питання щодо вдосконалення діяльності за напрямками роботи
окреслено в звіті, проте користуючись нагодою і враховуючи представництво
всіх підрозділів, дозволю визначити ряд поточних завдань:
По-перше, на часі запровадження надзвичайно актуальних на сьогодні
спеціалізацій підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських за
напрямами: захист прав людини, кримінальний аналіз, основи комп’ютерної
розвідки, охорона прав інтелектуальної власності. З метою якісного
забезпечення реалізації даних напрямів, необхідно створити відповідні
робочі групи, але це завдання не кількох адміністраторів і фахівців, а
буквально кожного з нас, всього колективу.
По-друге, ще раз засвідчую, що в організації і проведенні навчального
процесу відбуваються докорінні зміни на краще, але сьогодні цього замало,
потрібен прорив у повному розумінні його змісту. Постійні нарікання на
поліцію, зокрема в засобах ЗМІ, гостра критика її роботи на напрямах
превенції, розкриття і розслідування злочинів, захисту прав громадян,
нажаль, є справедливими. І ця проблема стосується безпосередньо нас також.
Нагадаю, що далеко не випадково на високому рівні висловлюються
думки – чи потрібні виші МВС, чи готувати в них бакалаврів та магістрів?
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В цій ситуації головне довести, що наш випускник спроможний на
належному рівні виконувати посадові обов’язки, надійно захищати наших
громадян і суспільство в цілому.
Звідси наступне завдання – посилення практичної спрямованості
навчання, у тому числі шляхом:
– запровадження на постійній основі планування навчальних занять
безпосередньо на базах практичних підрозділів (органів) поліції (з
урахуванням слідчої, оперативно-розшукової, превентивної і технічкокриміналістичної спеціалізацій);
– залучення досвідчених практиків до проведення бінарних занять,
підвищення кваліфікації, конференцій, тренінгів, комплексних вчень;
– організації позанавчальної практики у формі чергувань курсантів у
складі слідчо оперативних груп;
– більш активного використання в освітньому процесі можливостей
навчальних полігонів, лабораторій і тирів.
Інша сторона медалі – щоб вчити когось, маєш особисто бути до цього
готовий. А чи всі кафедрали відповідають цим критеріям?! Тому необхідно
запровадити графіки стажування наукових і науково-педагогічних
працівників у підрозділах поліції з жорстким контролем за їх дотриманням. І
особливо це стосується тих викладачів, які мають великих практичний
досвід, а також ті, що закріплені за інститутом післядипломної освіти.
По-третє, поєднання науки з практикою. Повторюсь – в науковій роботі
ми маємо багато корисних новацій, але наука не матиме очікуваного ефекту
без втілення в практику, коефіцієнт корисної дії впроваджень недостатній.
Один з резервів підвищення уваги прикладним дослідженням – нинішній
склад здобувачів наукових ступенів: у більшості це практичні працівники,
судді, адвокати, керівники поліцейських структур. Це база реальних
впроваджень пропозицій, полігон для практичного підтвердження
результатів наукового пошуку.
Також потребує посиленого контролю виконання індивідуальних
планів підготовки дисертаційних досліджень ад’юнктами (аспірантами) і
докторантами з належним оприлюдненням їх результатів у провідних
вітчизняних і зарубіжних виданнях.
По-четверте, вважаю є помилково обмежуватись тільки внутрішнім
спектром, потрібно поширювати діапазон пошуку. Розширювати співпрацю з
зарубіжними партнерами, у тому числі шляхом проведення спільних освітніх
і наукових заходів, обміну делегаціями, участі в багатосторонніх програмах
стажування студентів і викладачів, опанування іноземними мовами.
І на завершення.
За багатьма базовими висновками по звіту – кропітка повсякденна
робота ректорату, вченої ради, управлінської ланки, а також допоміжних
служб, інститутів, факультетів і кафедр, наукових лабораторій, всього
колективу, за що я вам щиро вдячний.
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Перелік зробленого і над чим ми працюємо можна продовжувати.
Сподіваюсь, що при обговоренні Звіт буде доповнено з внесенням
пропозицій. Тож закликаю вас до конструктиву, об’єктивно оцінити нашу
діяльність з закріпленням в протоколі і рішенні конференції.
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