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Шановні делегати конференції та присутні! 

 

Відповідно до нормативних положень Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту академії та за усталеною традицією сьогодні я як ректор 

прозвітую про свою діяльність у 2017/2018 навчальному році й окреслю 

перспективні завдання колективу на наступний навчальний рік. 

Діяльність ректора має відкритий характер завдяки сприянню та 

контролю з боку Наглядової та Вченої рад, інших дорадчих органів і 

громадськості. 

До виконання завдань ректорату долучаються керівники всіх 

підрозділів, а через них – і весь колектив. 

Це наша спільна повсякденна праця, результати якої відображено у 

звіті ректора.  

Тому доповісти є про що. 

Маю всі підстави зазначити, що, виконуючи минулорічне рішення 

конференції трудового колективу, академія у своїй роботі не обмежилася 

запланованими заходами, а постійно їх коригувала й доповнювала, з огляду 

на нові вимоги та виклики сучасності. 

Для того, щоб детальніше прозвітувати за кожним із напрямів нашої 

роботи, доповісти про всі здобутки й напрацювання, звіт структуровано за 

такими частинами. 

 

1. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
За звітний період академія успішно пройшла акредитаційні експертизи 

на підтвердження спроможності здійснювати освітню діяльність за освітньо-

професійними програмами з підготовки магістрів і бакалаврів за 

спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія».  

Збільшено ліцензійний обсяг підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» із 150 до 700 осіб. 

На виконання вимог законодавства про освіту підготовлено самоаналіз 

діяльності академії з метою проведення процедури підтвердження статусу 

національного закладу, надіслано моніторингову справу з комплектом 

документів до Міністерства освіти і науки України. 

Належний рівень якості надання освітніх послуг та організації інших 

напрямів життєдіяльності академії підтверджено позитивними оцінками у 

висновках роботи компетентних комісій, зокрема щодо: 

– освітньої діяльності (Державна служба якості освіти України); 

– медичного забезпечення (Центр превентивної медицини МВС); 

– організації роботи із запобігання та протидії корупції (Управління 

запобігання корупції та проведення люстрації МВС); 

– охорони державної таємниці та документообігу (Департамент з 

питань режиму та службової діяльності МВС, Управління документування 

службової діяльності МВС); 

– психологічного забезпечення (ДПООНД МВС); 
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– пожежної безпеки (Департамент державного майна та ресурсного 

забезпечення МВС). 

 

 
 

Цього року на перший курс було зараховано 2940 осіб, зокрема на 

денну форму навчання – 1049 осіб, на заочну – 1891 особу. 

 

НАБІР 2018 року

1049

1891

зараховано - 2940 осіб

денна форма навчання 

заочна форма навчання

12

 
 

Перед початком нового навчального року в академії було суттєво 

реформовано освітній процес, скориговано його відповідно до потреб 

сучасності, зокрема проведено такі підготовчі заходи: 
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− закріплено навчальні дисципліни (загалом понад 600) за кафедрами 

академії з урахуванням оновлених освітніх стандартів; 

− скориговано та затверджено графіки освітнього процесу; 

− доопрацьовано обсяги навчального навантаження з урахуванням 

набору 2018 року; 

− сформовано понад 150 розкладів занять (паперові й електронні 

варіанти); 

– забезпечено вільний доступ до електронних бібліотечних мереж, 

інформаційних баз та освітніх порталів. 

За результатами цьогорічної атестації здобувачів вищої освіти 

(з урахуванням Прикарпатського факультету) маємо 5639 випускників, серед 

яких:  

– 2503 бакалаври;  

– 1200 магістрів; 

– 1936 спеціалістів. 

Слід зауважити, що 22 курсантам-відмінникам присвоєно звання 

старшого лейтенанта поліції. 

 

 
 

Продовжено роботу щодо оптимізації функціональності розділу 

«Дистанційні курси» офіційного веб-порталу НАВС. 

Загалом було розміщено понад 600 нових тестових завдань і близько 

150 навчально-методичних матеріалів, що вдвічі більше, ніж минулого року.  

Наразі зареєстровано 13 тис. користувачів зазначеного розділу. Завдяки 

цьому нам вдалося забезпечити тестування понад 4 тис. здобувачів різних 

категорій майже з усіх навчальних дисциплін. 
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Науково-педагогічний склад академії постійно вдосконалює свої фахові 

вміння, підвищує рівень знань, що підтверджує тенденція до збільшення 

кількості занять і дистанційних курсів, які викладають іноземною мовою. На 

виконання Концепції реформування вищої освіти в системі МВС 

запроваджено пілотний проект з проведення занять іноземною мовою з 

використанням потенціалу профільних кафедр. До цієї роботи активно 

долучилися кафедри кримінального права, конституційного права, 

адміністративного права та процесу тощо. 

Факультативно вивчають іноземну мову й слухачі первинної 

професійної підготовки. Для цієї категорії проведено понад 70 додаткових 

занять. 

З метою актуалізації фахових знань курсантів і забезпечення 

прикладного характеру навчання, фахівці академії розробили тренінги з 

найбільш актуальних питань у межах фахових спеціалізацій професійної 

підготовки: 

– «Огляд місця події»;  

– «Криміналістична хімія»;  

– «Судово-експертне забезпечення досудового розслідування», 

«Цифрові технології»;  

– «Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, 

пов’язаних з використанням бойових припасів, вогнепальної зброї, 

вибухових речовин (пристроїв) і технологічними вибухами»;  

– «Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні»;  

– «Застосування оперативно-технічних засобів у розкритті 

кримінальних правопорушень»;  

– «Сучасні інформаційні технології»;  

– «Риторика професійної діяльності» тощо. 
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Однією з інновацій 2018 року стало запровадження нового формату 

стажування випускників за комбінованою формою як на базі академії, так і з 

використанням робочих місць профільних департаментів (управлінь) 

Національної поліції України.  

За результатами опанування нових спеціалізацій випускникам академії 

разом з дипломами про вищу освіту було вручено сертифікати за 

спеціалізаціями «кримінальний аналіз» та «інформаційно-аналітичне 

забезпечення». 

На виконання програмних положень Концепції відомчої освіти МВС 

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра запроваджено курс первинної 

професійної підготовки обсягом 732 год. За результатами його опанування 

курсанти складатимуть комплексний екзамен та отримають відповідні 

сертифікати, що надає їм змогу повною мірою брати участь у всіх формах 

практичної підготовки, у тому числі й з охорони публічного порядку. 

З моменту створення Національної поліції України (з листопада 

2015 р.) в академії підготовлено близько 5,5 тис. осіб, яких уперше прийнято 

на службу в поліцію. 

На виконання державного замовлення щодо первинної професійної 

підготовки поліцейських за різними категоріями лише за період із січня 

2018 року підготовлено понад 2 тис. осіб. 

Усього на навчання до «Академії поліції» НАВС було зараховано 

3450 осіб. Успішно пройшли навчання та склали комплексний іспит 

2799 осіб, серед яких: 

– патрульна поліція – 1286; 

– кримінальна поліція – 243; 

– слідчі – 191; 

– дільничні офіцери поліції – 256; 

– інші категорії (сектори та групи реагування патрульної поліції та 

інший молодший склад поліції) – 823. 
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Навчання нових поліцейських максимально наближене до реальних 

умов завдяки використанню: 

 навчальних полігонів;  

 тактичних містечок;  

 інтерактивних класів з використанням відеонагляду («квартира», 

«магазин»,«наркопритон», аудиторії правил дорожнього руху, охорони праці, 

вогневої підготовки, кримінального процесуального й адміністративного 

законодавства); 

 автодрому;  

 кілер-хаусу; 

 кабінету слідчого та дільничного;  

 лазерного мультимедійного тиру; 

 блокпоста; 

 ізолятора тимчасового тримання; 

 спецзасобів, серед яких:  

– поясні спорядження – 54 шт.; 

– розгрузки – 30 шт.; 

– поліцейські жилети – 104 шт.; 

– газові балончики – 10 шт.; 

– балаклави – 30 шт.; 

– наручники – 68 шт.; 

– макети пістолетів – 60 шт.; 

– макети ножів – 40 шт.; 
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– електронний дальномір – 1 шт.; 

– окуляри тактичні – 24 шт.; 

– пневматична зброя зі спорядженням – 3 од.; 

– службові автомобілі – 4 од. 

На полігонах поліцейські відпрацьовують тактичні прийоми 

(самозахист, входження до приміщення), порядок огляду місця події, 

затримання правопорушників, несення служби на блокпостах, формують 

навики щодо протидії домашньому насильству (інтерактивний клас із 

відеонаглядом), складання матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, 

затримання правопорушників на транспорті, надання домедичної допомоги.  

В академії активно діють курси підвищення кваліфікації з надання 

домедичної допомоги. Загалом було забезпечено підвищення кваліфікації 

1235 фахівців з надання домедичної допомоги (для потреб Національної 

поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та закладів 

вищої освіти МВС), зокрема 31 працівник НАВС: 

– за 12-годинною програмою – 58 осіб; 

– за 48-годинною програмою – 1177 осіб. 

Відділення оснащено професійними тренувальними манекенами, 

зокрема манекенами з імітацією різних травм, іншим медичним оснащенням 

(дефібрилятори, маски для штучної вентиляції легень, носилки, 

іммобілізаційний жилет тощо) на загальну суму 2,5 млн грн. 

За новою Концепцією відомчої освіти особливу увагу приділено 

підвищенню професійного рівня особового складу. Лише з травня 2018 року 

для актуалізації практичних знань до територіальних органів і підрозділів 

НПУ відряджено 62 особи з числа постійного складу, з яких більшість – 

наукові та науково-педагогічні працівники. Водночас в академію прийнято на 

роботу з практичних підрозділів 41 особу.  

Викладацький склад академії проходить підвищення кваліфікації 

(спеціалізацію) за напрямами:  

– домедична та безпекова підготовка; 

– обмін досвідом із зарубіжними колегами; 

– стажування за кордоном у профільних установах;  

– тренінгове навчання за сприяння КМЄС, ОБСЄ з отриманням 

відповідних сертифікатів тренерів. 

До бінарних занять додатково залучено понад 250 фахівців різних 

галузей знань – практичних працівників судових, правоохоронних органів, 

прокуратури тощо. 

Удосконалено практику призначення на вакантні посади науково-

педагогічних працівників за конкурсом. Так, кожен науково-педагогічний 

працівник провів відкрите заняття з використанням сучасного 

мультимедійного супроводження, було проведено анкетування здобувачів 

вищої освіти. 
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Посилено засади колегіальності й відкритості процедури та 

відповідальності учасників конкурсу, що свідчить про стан професійної 

зрілості колективу, його здатність принципово та об’єктивно висловлюватися 

з різних питань організації діяльності академії. 

За результатами проведеного Вченою радою в липні 2018 року 

таємного голосування на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

обрано 234 особи. Не пройшли конкурс 17 осіб. 

 

 
 

Зміцненню авторитету академії на ринку освітніх послуг сприяло 

налагодження договірних стосунків з органами державної влади на предмет 

підвищення кваліфікації персоналу за різними категоріями.  

Сформовано замовлення на 2019 рік щодо підвищення кваліфікації 

кадрів для Державної прикордонної служби України, Державної міграційної 

служби України, органів місцевого самоврядування тощо. 

Академія перемогла в конкурсі з надання освітніх послуг для 

працівників Національного агентства державної служби України (1150 осіб). 

Упродовж 2017/2018 навчального року організовано та проведено 

362 навчальних зборів з підвищення кваліфікації (спеціалізації) для 11,7 тис. 

осіб, із яких 10,1 тис. – за державним замовленням та 1,6 тис. – на договірних 

засадах (Державна прикордонна служба України, Державна міграційна 

служба України, аварійні комісари). 

З метою належної організації освітнього процесу для кожної категорії 

слухачів розроблено та погоджено з профільними департаментами 

Національної поліції України 56 навчально-тематичних планів і професійних 

програм. 
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Запроваджено спеціалізацію «менеджмент антикорупційної діяльності» 

для осіб, які здійснюють заходи з питань запобігання корупції в державних 

органах та органах місцевого самоврядування. 

За результатами оцінювання діяльності закладів вищої освіти України 

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» презентував академічний рейтинг 

«Топ-200 Україна – 2018», у якому академія покращила показники діяльності 

більш ніж на 70 позицій порівняно з 2017 роком та ввійшла в 100 закладів 

вищої освіти України (90-те місце).  

З приємністю хочу підтвердити лідерські позиції академії в другому 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2017–2018 роки), засвідчені 

Інститутом модернізації змісту освіти, де академія серед інших освітніх 

закладів правоохоронної сфери посіла перше місце. 

 

 
 

Уперше в системі МВС на базі НАВС за державним замовленням 

запроваджено підвищення кваліфікації практичних психологів, 

поліграфологів Національної поліції України, для чого облаштовано 

полігон – Центр психофізіологічних досліджень, з використанням поліграфа, 

інтерактивних методик та сучасних психотренінгових комплексів. 

Подією 2018 року слід визнати випуск слухачів кафедри військової 

підготовки за чотирма військовими спеціальностями та приведення їх до 

Присяги. 

Із зарахованих у 2016 році на навчання 180 осіб успішно закінчили 

навчання та 130 склали комплексний екзамен. 

Згідно з наказом Міністерства оборони України, 104 випускникам 

присвоєно військове звання офіцерів запасу (інші 16 осіб отримають звання 

після здобуття освіти бакалаврського рівня). 

До викладання спеціальних дисциплін залучали учасників бойових дій. 

http://www.euroosvita.net/
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Представники органів військового управління високо оцінили рівень 

фахової підготовки, підтвердженням чого стали пропозиції щодо 

працевлаштування випускників. У Міністерстві оборони України п’ять 

випускників пройшли співбесіду на посади психологів у підрозділах 

Збройних сил України. 

До речі, академія є єдиним навчальним закладом, який готує кадровий 

резерв для Національної гвардії України. 

Водночас для оптимізації військової підготовки наших слухачів 

необхідно розв’язати низку проблем з удосконалення матеріально-технічної 

бази та кадрового потенціалу. Плануємо додатково придбати: 

– навчальні боєприпаси та сучасну бойову зброю; 

– макети ручних протитанкових гранатометів, протитанкових мін; 

– ручні імітаційні гранати із запалами; 

– міношукач, прибори радіохімічної розвідки;  

– боєприпаси для проведення практичних стрільб (пістолет, автомат, 

кулемет, снайперська гвинтівка); 

– БТР (для тактичних занять); 

– топографічні карти. 

 

 
 

 

2. НАУКА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Важливою та невід’ємною складовою організації функціонування закладу 

вищої освіти є наукова та науково-дослідна робота. Цей напрям означений 

усебічним розвитком і популяризацією науки серед академічної спільноти, а 

також затребуваністю результатів наукових досліджень з боку органів 

виконавчої влади. На замовлення органів і підрозділів МВС та Національної 

поліції України триває виконання 54 наукових досліджень. 
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Понад 30 тем наукових досліджень виконують робочі групи за участю 

працівників департаментів Національної поліції та галузевих служб МВС 

України як безпосередніх співвиконавців. 

Ефективне функціонування академії забезпечує високий науково-

педагогічний потенціал: на штатних посадах (у тому числі на керівних) у 

навчальних і наукових підрозділах працюють 73 доктори та 443 кандидати 

наук, 56 професорів, 205 доцентів та 27 старших наукових співробітників – 

фахівці з різних галузей права, переважно зі значним досвідом практичної 

роботи.  

 

 
 

У 2018 році триває виконання 156 тем річного плану науково-

дослідних робіт. Їх особливістю є спрямованість на забезпечення 

правоохоронної діяльності, професійної підготовки співробітників органів 

МВС, Національної поліції та освітнього процесу.  

Найбільш важливими прикладними темами, які розробляються за 

дорученням керівництва МВС, є: 

– методика кримінологічного аналізу злочинності; 

– організація негласної роботи та ОРД підрозділів карного розшуку 

НПУ; 

– протидія перешкоджанню законній професійній діяльності 

журналістів; 

– виконання рішень Європейського суду з прав людини в діяльності 

органів досудового розслідування; 

– підготовка методичних рекомендацій, пов’язаних із питаннями 

розслідування злочинів, що вчиняються на території проведення АТО (ООС), 

а також на тимчасово окупованих територіях. 
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Збільшується кількість прикладних наукових досліджень, що 

виконуються на замовлення та за безпосередньою участю фахівців МВС і 

НПУ – 54 теми. 

Основними замовниками є: 

– Головне слідче управління – 14; 

– Департамент захисту економіки – 5; 

– Департамент карного розшуку – 4; 

– Департамент кіберполіції – 4; 

– ДОТЗ – 3, ДОС – 2; 

– ГУ НП в Києві та області – 5; 

– ДНДЕКЦ МВС – 5. 

Також розширено сфери наукового пошуку шляхом створення 

спеціалізованих дослідницьких центрів (полігонів) з проблем: 

– кримінального аналізу; 

– комп’ютерної розвідки; 

– захисту прав інтелектуальної власності; 

– фінансових розслідувань; 

– поліграфних досліджень; 

– вибухотехніки. 

Після дворічної перерви відновлено розгляд на засіданнях Вченої ради 
питань щодо присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним 
працівникам академії. Загалом протягом навчального року вчені звання 
присвоєно 10 науково-педагогічним працівникам академії, зокрема: 
професора – 2 та доцента – 8. 

Ураховано нові вимоги, зокрема наявність публікацій у міжнародних 
фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science, сертифікат мовної освіти (на рівні не нижче В2), стажування (участь 
у конференції) в одній з країн ЄС за наявності відповідного сертифіката. 
 
 



14 

 
 

Результатами проведення планових наукових досліджень у 2018 році 

стало видання 17 монографій, 7 підручників, 22 посібників. 

Підготовлено видання за пріоритетними напрямами діяльності поліції: 

«Участь спеціаліста в огляді місця події»: 
– вийшов тиражем понад 3 тис. примірників; 

– фінансування – Консультативна місія ЄС; 

– розісланий до всіх територіальних органів поліції; 

– перекладається англійською мовою для поширення в країнах ЄС;  

«Довідник поліцейського»: 

– вийшов тиражем понад 5 тис. примірників;  

– містить алгоритми дій поліцейських у типових ситуаціях несення 

служби;  

– розісланий до всіх територіальних органів поліції; 

– науково-практичні коментарі до Кримінального, Кримінального 

процесуального кодексів України, законів України «Про Національну 

поліцію» та «Про запобігання корупції». 

Ініційовано створення міжвідомчих авторських колективів з підготовки:  

– науково-практичного коментаря Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» (за участю фахівців МВС, НПУ, 

Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, закладів вищої 

освіти МВС, громадських організацій); 

– аналітичного огляду «Реінтеграція тимчасово окупованих та 

анексованих територій: зарубіжний досвід і вітчизняна практика»; 

– довідника «Дії працівників поліції в разі виявлення зброї або 

вибухових речовин та пристроїв». 
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Значно активізувалася нормотворча робота: опрацьовано 

75 законопроектів (за зверненням профільних комітетів ВР України), 

38 проектів підзаконних (відомчих, міжвідомчих) нормативно-правових актів 

(інструкцій, наказів за такими напрямами, як досудове розслідування, 

оперативні підрозділи, служба превенції, робота з персоналом, психологічне 

забезпечення, антикорупційна діяльність тощо). 

Надано понад 100 експертних оцінок, роз’яснень, висновків і 

пропозицій з різних питань правозастосування за зверненнями: 

– народних депутатів України;  

– МВС України;  

– Національної поліції України;  

– судових органів;  

– Генеральної прокуратури України;  

– Міністерства юстиції України;  

– Міністерства освіти і науки України;  

– Національного антикорупційного бюро України;  

– Служби безпеки України;  

– Державного бюро розслідувань;  

– Державної фіскальної служби України;  

– Фонду державного майна України; 

– Київської міської державної адміністрації; 

– адвокатських об’єднань тощо.   
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НОРМОТВОРЧА РОБОТА Й

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКОНОПРОЕКТІВ
за зверненням профільних 
комітетів Верховної Ради 

України

ПРОЕКТІВ ПІДЗАКОННИХ 
НОРМАТИВО-ПРАВОВИХ 

АКТІВ
(інструкції, накази, доручення)

3875

ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК, 
РОЗ'ЯСНЕНЬ, ВИСНОВКІВ І 

ПРОПОЗИЦІЙ
з різних питань правозастосування за 

зверненнями народних депутатів, МВС та інші

100

31

 
 

За дорученням МВС та МОН України вчені академії входять до складу 

міжвідомчих робочих груп з опрацювання: 

– Концепції розвитку юридичної освіти (Гусарєв С.Д., Бичкова С.С.);  

– Порядку проведення державної атестації здобувачів вищої освіти 

в частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності 

(Орлов Ю.Ю.); 

– Тимчасового порядку присудження науково-освітнього ступеня 

доктора філософії (Титко А.В., Дрозд О.Ю.); 

– Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої 

професії «Поліцейський» (Андросюк В.Г., Галустян О.А.); 

– Порядку визначення рівня довіри населення до Національної поліції 

(Орлов Ю.Ю.); 

– проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону 

України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» 

(Костюк В.Г., Мякота В.І.). 

За клопотанням Вченої ради НАВС академік Шакун В.І. увійшов до 

складу новоствореної Наукової ради Національного фонду досліджень 

України. 

Науковці НАВС увійшли до складу міжвідомчої експертної групи з 

питань імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, 

безпека» (триває вивчення питання виділення гранту в розмірі 1,3 млн грн на 

проведення цільового наукового дослідження). 

Сприяє популяризації видань їх розміщення в електронному 

депозитарії (за неповний рік розміщено понад 7 тис. повнотекстових праць, 

систематизованих за різними пошуковими критеріями).  

Понад 400 наукових та науково-педагогічних працівників академії, які 

зареєстровані в системі Google Scholar, мають відповідний Індекс Гірша. 
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Академія забезпечує випуск п’яти фахових наукових журналів, які за 

формою та змістовно приведено у відповідність до європейських стандартів. 

Важливим показником діяльності закладу вищої освіти є захист права 

інтелектуальної власності. У звітний період отримано 8 патентів на винаходи, 

27 авторських свідоцтв на твори навчального і практичного характеру 

(17 мультимедійних навчальних посібників, 8 методик, автоматизовані 

робочі місця слідчого та експерта-вибухотехніка). 

Винаходи академії гідно представлені на престижній міжнародній 

виставці «Зброя і безпека» (9–11 жовтня, м. Київ). 

У 2018 році академією запатентовано: 

– спосіб керування системою електронного дистанційного контролю за 

місцезнаходженням особи;  

– пристрій пошуковий вибухотехнічний; 

– лінійку масштабну криміналістичну; 

– стрічку сигнальну огороджувальну. 

Значно підвищилася роль докторантури та ад’юнктури. Підготовка 

докторантів та ад’юнктів здійснюється за спеціальностями 081 – Право;  

053 – Психологія; 033 – Філософія. Загалом навчається 420 здобувачів вищої 

освіти.  

У 2018 році зараховано 107 осіб, зокрема 43 – за державним 

замовленням (3 докторанти, 14 ад’юнктів денної форми) та 64 – за кошти 

фізичних і юридичних осіб. 

 

  
 

 

У контексті освітнього законодавства фахівці академії розробили: 

 Положення про академічну доброчесність: 

– запроваджено обов’язкову перевірку всіх дисертацій на плагіат; 
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– підвищено відповідальність наукових керівників, експертів 

спецради; 

 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та 

доктора наук: 

– посилено контроль за виконанням індивідуальних планів підготовки 

дисертацій; 

– запроваджено моніторинг якості наукового керівництва 

(консультування) та щоквартальну звітність; 

– ураховано обов’язкову освітню складову; 

– розміщення статей у міжнародних наукометричних базах; 

 Порядок затвердження тем дисертаційних досліджень (у новій 

редакції): 

– відповідність тем пріоритетним напрямам досліджень; 

– дотримання нормативів навантаження наукових керівників; 

– перевірка тем на дублювання; 

 Порядок попередньої експертизи дисертацій (у новій редакції). 

Організаційно забезпечується робота п’яти спеціалізованих вчених рад, 

відкритих за дев’ятьма науковими спеціальностями. 

У складі спецрад наявні 107 докторів наук, які представляють 

всесвітньо відомі наукові школи, зокрема 5 академіків галузевих академій 

наук, провідні фахівці Конституційного і Верховного судів України тощо. 

Протягом навчального року в спецрадах захищено 69 дисертацій 

(9 докторських і 60 кандидатських). Наукові дослідження з профільних 

дисциплін здійснюються відповідно до Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–

2019 років.  

Запроваджено обов’язкову перевірку текстів дисертацій та 

авторефератів на академічний плагіат. 

Перші практичні навики спілкування з населенням і надання 

юридичної допомоги малозабезпеченим набуваються через юридичні клініки. 

В академії функціонують чотири юридичні клініки, якими проведено 

120 правопросвітницьких і профорієнтаційних заходів з учнівською та 

студентською молоддю, зокрема:  

– надано 115 консультацій громадянам у межах безоплатної правової 

допомоги;  

– підготовлено 64 правових висновки на звернення народних 

депутатів України з вирішення правових ситуацій, що мають різну галузеву 

належність;  

– 10 роз’яснень у межах проекту «Взаємодія поліції та громади» (за 

підтримки Департаменту патрульної поліції Національної поліції);  

– направлено 21 відповідь на онлайн-звернення громадян, які надішли 

електронною поштою. 

На веб-порталі академії створено окрему інформаційну платформу для 

попереднього запису на прийом до всіх клінік. 
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Щороку збільшується кількість слухачів, курсантів і студентів, які 
активно долучаються до дослідницької роботи. Активно працюють 
кафедральні наукові гуртки, інститутські (факультетські) наукові товариства, 
які налічують майже 600 здобувачів вищої освіти. 

Десятки курсантів та студентів академії щорічно стають призерами 
престижних міжнародних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад, серед яких: 

–  щорічна премія Президента України для молодих учених 
(Чурпіта А.В.); 

– стипендія Президента України переможцеві Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса 
Шевченка (Бабенко Юлія); 

– щорічна премія НАН України (Буртак Артем, керівник – Патик Леся; 
Косяненко Дар’я, керівник – Камінська Наталія);  

– стипендія Кабінету Міністрів України (2017 р. – Куцик Катерина 
(ад’юнктура); 2018 р. – Бондаренко Аліна (курсант ННІ № 2);  

– Конкурс наукових робіт на тему прокурорсько-слідчої діяльності 
(серед 3 тис. учасників) Гапон Ксенія (випускниця ННІ № 1); 

– Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі права 
(на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого): 
2-ге місце – Каритун Олександр (керівник Волошин О.Г.); 2-ге місце – 
Семіжон Алла (керівник Рожнова В.В.)  

– Премія Київського міського голови «За особливі досягнення в 
науково-дослідній роботі» (п’ять курсантів і студентів); 

– Міжнародний конкурс ораторського мистецтва «Цицероній – 2017» 
(Республіка Білорусь) (друге місце – Максименко Дмитро, керівник 
Стратулат Н.В.);  

– Всеукраїнський студентський турнір з історії – 2-ге місце виборола 
команда в складі Гайдая Дмитра (курсант ННІ № 1), Ткачука Бориса (студент 
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ННІ № 3), Супрунчука Олега (курсант ННІ № 1); керівники – 
Шкуратенко О.В. та Романишин Н.Ю.). 

Команда НАВС здобула 1 місце за підсумками змагання у фіналі 
Правового турніру на кубок Головного територіального управління юстиції у 
м. Києві (у форматі «Брейн-ринг») у межах правопросвітницького проекту 
«Я маю право!». 
 

 
 

Протягом 2017/2018 навчального року в межах реалізації річних планів 

МВС та МОН України на базі академії проведено 110 заходів наукового 

характеру (38 планових і 72 позапланових), зокрема 26 наукових 

конференцій (3 міжнародні, 3 всеукраїнські, 3 міжвідомчі), 39 засідань 

круглих столів (9 міжнародних), 36 наукових семінарів (10 міжнародних) та 

9 тренінгів (7 міжнародних). 

Найбільш значущі заходи стосувалися проблем: 

– реалізації державної антикорупційної політики; 
– взаємодії оперативних та оперативно-технічних служб; 
– криміналістичного забезпечення досудового розслідування  
– української мови в юриспруденції; 
– кримінального права; 
– кримінологічної теорії і практики; 
– іншомовної підготовки поліцейських; 
– забезпечення правопорядку в зоні ООС; 
– функціонування інституту викривачів тощо. 
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Проведено низку знакових міжнародних конференцій, семінарів і 

тренінгів з питань: 

–  професійного навчання поліцейських (три навчальні семінари в 

межах дворічного проекту за сприянням Фонду Ганса Зайделя); 

–  кримінального аналізу (у чотири етапи), лідерства та комунікації, 

державних закупівель, охорони громадського порядку (тренінг для тренерів), 

удосконалення організації роботи на місці події, розслідування особливо 

тяжких злочинів (відділами детективів) – за сприянням КМЄС; 

–  захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова в Україні 

(за сприянням Проекту Ради Європи, підсумкове обговорення в Страсбурзі, 

Франція); 

–  протидії злочинам, учиненим на ґрунті ненависті (за сприяння  

Посольства Великої Британії в Україні);  

–  фінансових розслідувань (семінар, організований Європейською 

Комісією за сприянням програми TAIEX);  

–  протидії корупції та пов’язаним з нею тяжким злочинам (за 

підтримки ОБСЄ); 

–  актуальних питань реалізації державної політики євроатлантичної 

інтеграції (за сприянням Офісу НАТО в Україні); 

–  миротворчих операцій, організації роботи поліції в постконфліктних 

умовах та реінтеграції (Центр гуманітарного діалогу, Посольство Великої 

Британії в Україні); 

–  протидії поширенню нових видів психоактивних речовин (за 

сприяння міжнародної організації Європейського Союзу з протидії 

наркозлочинності); 

–  кримінального судочинства (за сприяння Левітт Інституту, США); 
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–  основ професійного профайлінгу (за ініціативи представництва 

американської компанії «AXCITON»). 

Знаковим не лише для академії, а й для системи відомчої освіти й науки 

загалом, стало проведення на базі НАВС спільного засідання з підписанням 

меморандумів про співпрацю з: 

–  Державним бюро розслідувань; 

–  Національною академією правових наук України; 

–  Національною академією медичних наук України;  

–  Головним територіальним управлінням юстиції в м. Києві. 

 

ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМІВ

ПРО СПІВПРАЦЮ

Підписання меморандумів про співпрацю
між Державним бюро розслідувань, Національною академією правових наук, 

Національною академією медичних наук і Головним територіальним управлінням 

юстиції в м. Києва.

6

 
 

Діяльність академії не обмежується виключно національним простором 

України. Академія є учасником 33 протоколів про міжнародну співпрацю, 

Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної 

та Східної Європи, членом Асоціації європейських поліцейських коледжів 

(з 1995 року). Заклад підтримує робочі зв’язки з міжнародними 

організаціями, науковими й освітніми закладами та поліцейськими 

установами багатьох країн світу. 

Міжнародними партнерами є надзвичайні та повноважні посли, аташе 

посольств Білорусі, Великої Британії, Грузії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, 

Словаччини, США, ФРН, Франції, Чехії; ректори закладів вищої освіти 

правоохоронного спрямування та представники МВС із десяти країн. 

У 2017–2018 роках підтримано розширення відносин з іноземними 

державами й підписано шість двосторонніх договорів про міжнародне 

співробітництво з профільними закладами освіти Королівства Данії, Грузії, 

Республіки Польщі, Естонської, Словацької та Фінляндської Республік. 
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Співробітників академії було направлено в закордонні відрядження 

37 разів, заклад відвідали 42 іноземні делегації, проведено 64 заходи 

міжнародного характеру за участю іноземних представників. 

Формуванню міжнародного іміджу академії сприяла діяльність 

Спеціального миротворчого центру, який функціонує в складі академії, 

виконуючи важливі загальнодержавні завдання з підготовки національного 

персоналу МВС для участі в міжнародних миротворчих місіях під егідою 

ООН, Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі. У межах цього напряму діяльності:  

–  проведено 9 навчально-організаційних зборів;  

–  організовано та проведено 12 навчально-тренувальних курсів з 

безпеки для персоналу представництв в Україні ООН, Світового банку, ЄС, 

НАТО на договірній основі (перераховано 1 млн грн); 

–  продовжено дію міжнародного Сертифіката відповідності вимогам і 

стандартам ООН (такі сертифікати мають лише 24 центри із 193 держав – 

членів ООН). 

Розроблено та направлено для подальшого погодження модель 

організації миротворчої діяльності МВС на базі НАВС, що передбачає 

перспективу перетворення Спеціального миротворчого центру на 

Міжнародний регіональний центр підготовки поліцейських (до речі, нині 

відбувається навчання персоналу представництв ООН в Україні). 
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3. СЛУЖБА ТА ДИСЦИПЛІНА 

Академія є одним із зразкових закладів освіти специфічного 

спрямування. Окрім освітньо-виховного процесу, майже весь її особовий 

склад є надійним резервом, що забезпечує підтримку МВС і столичного 

гарнізону поліції в заходах, спрямованих на забезпечення публічного 

порядку та безпеки під час різних заходів. 

До Дня українського добровольця спільно з ГУ Національної поліції в 

Київській області проведено заходи із запрошенням бійців полку патрульної 

служби поліції особливого призначення «Миротворець». 

Уже 12-й рік поспіль академія є безпосереднім учасником військового 

параду. Цього року 180 курсантів і 20 осіб командно-адміністративного 

складу взяли безпосередню участь у підготовці до проходження головною 

вулицею столиці, гідно представивши Національну поліцію та МВС України. 

 

 

  
 

За результатами участі у військовому параді з нагоди відзначення 27-ї 

річниці з Дня незалежності України курсантів та офіцерів академії 

нагороджено відзнаками Міністра оборони, Міністерства внутрішніх справ 

України, ГУНП в м. Києві та Київській області. Окрім того, наказом Голови 

Національної поліції України 117 курсантам присвоєно чергове спеціальне 

звання капрала поліції. 

Зміцнення дисципліни та законності, попередження протиправних і 

корупційних проявів, надзвичайних подій серед особового складу є одним з 

пріоритетних напрямів діяльності нашого закладу. 

Зокрема, за вісім місяців 2018 року відбулося сім засідань (2017 року – 

12) Комісії з етики та службової дисципліни академії, на яких розглянуто 
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31 особу з числа перемінного складу (2017 р. – 4 з числа постійного та 53 – 

перемінного складу).  

За вісім місяців 2018 року до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 45 осіб (2017 р. – 68), із них: правами ректора – 36 осіб з числа 

перемінного складу (2017 р. – 34); правами керівників навчально-наукових 

інститутів – 9 осіб (2017 р. – 20), із яких 11 – постійного (2017 р. – 14) та 34 – 

перемінного складу (2017 р. – 54). Проведена профілактична робота сприяла 

зменшенню фактів порушення дисципліни. 

До кримінальної відповідальності особи з числа постійного та 

перемінного особового складу академії в 2017–2018 роках не притягувалися. 

Особовий склад академії спільно зі співробітниками ГУ Національної 

поліції України в м. Києві та Київській області систематично залучався до 

проходження додаткової практичної підготовки, під час якої виконував 

завдання щодо забезпечення публічної безпеки й порядку на території міста 

Києва та Київської області, усього було залучено 2932 особи. 

Прикладом відповідального виконання службових обов’язків є факти: 

–  затримання озброєного правопорушника курсантом 3-го курсу 

ННІ № 1 Андрієм Студьоновим; 

–  затримання правопорушників у метрополітені (курсант 2-го курсу 

Михайло Макідон); 

–  розкриття злочину за гарячими слідами (курсанти 3-го курсу та 

науково-педагогічні працівники кафедри оперативно-розшукової діяльності); 

–  припинення злочину та затримання правопорушника слухачами 

первинної професійної підготовки. 

З метою належної організації служби й дотримання внутрішнього 

порядку в академії вживають заходи, спрямовані на забезпечення статутного 

порядку та дисципліни серед особового складу, режиму секретності, 

забезпечення зберігання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, охорони 

приміщень і майна підрозділів.  

Зазначена робота здійснюється шляхом поєднання методів заохочення 

та дисциплінарного впливу.  

За 2017/2018 навчальний рік: 

 заохочено 1020 осіб, із них: 

– правами ректора – 804 особи; 

– правами Міністра внутрішніх справ України – 99 осіб; 

– правами Голови Національної поліції України – 117. 

 притягнуто до дисциплінарної відповідальності 99 осіб 

(2016/2017 н.р. – 110), із них:  

– правами ректора – 81 особу; 

– правами керівників навчально-наукових інститутів – 18 осіб. 

Позитивно сприймається в колективі запроваджена ректоратом 

практика присвоєння Вченої радою почесних звань. Цього року дев’ять 

працівників визнано кращими в таких номінаціях: 
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– «Почесний професор» (2 особи); 

– «Заслужений професор» (1 особа); 

– «Заслужений педагог» (2 особи); 

– «Заслужений науковий працівник» (2 особи); 

– «Заслужений працівник» (2 особи). 

 

 
 

З метою належної організації роботи щодо протидії корупції наказом 

НАВС від 30.03.2018 № 424 затверджено антикорупційну програму 

Національної академії внутрішніх справ на 2018 рік, яку в установленому 

порядку погоджено з Управлінням запобігання корупції та проведення 

люстрації МВС України. 

 

4. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Важливою складовою освітньо-виховного процесу є організація 

дозвілля, розкриття творчого потенціалу курсантів і студентів, які виявляють 

бажання розвиватися, духовно й морально збагачуватися та ділитися своїми 

здобутками. В академії для цього створено всі умови та наявний гідний 

кадровий потенціал, готовий до втілення в життя конструктивних 

пропозицій. 

Справжнім символом і гордістю закладу є ансамбль барабанщиць 

НАВС, який цього року став окрасою багатьох масових заходів, зокрема: 

– відзначення 1132-ї річниці заснування м. Житомира; 

– святкової акції «За нами майбутнє», присвяченої Міжнародному дню 

захисту дітей (м. Київ, пл. Софіївська); 
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– п’ятого ювілейного Міжнародного музичного фестивалю «O-FEST – 

2017», що проходив у містах Києві (Співоче поле) та Бучі (міський парк); 

– заходів, що проводилися Національною академією правових наук 

України та Міністерством юстиції України; 

– відкриття Міжнародного командного турніру богатирів «Матч 

побратимів» («Match of Sister Cities») серед міст-побратимів Києва за участі 

атлетів з Мюнхена, Кракова, Відня, Таллінна, Братислави, Будапешта та 

інших міст.  

Понад 900 учасників освітнього процесу взяли участь у заходах з 

нагоди Дня довкілля та Всеукраїнського суботника, які проводили в академії, 

районах столиці, Національному музеї народної архітектури та побуту 

України під відкритим небом у с. Пирогово. 

Здобувачі вищої освіти НАВС взяли участь у спортивно-масовому 

заході «Богатир. Козак. Повстанець. Патріот», який організувала Федерація 

стронгмену України під егідою Управління молоді та спорту Київської 

міської державної адміністрації. Зірковими тренерами стали чемпіони та 

рекордсмени світу Василь Вірастюк та Сергій Конюшок. 

У межах днів донора понад 1600 осіб постійного та перемінного складу 

академії здали кров до Київського центру переливання крові, Київської 

клінічної лікарні «Охматдит» та Київської міської клінічної лікарні № 4. 

З цього навчального року здійснено перехід на надання адресної допомоги 

конкретним особам, які її потребують. Зокрема, таку допомогу вже надано 

19 гематологічно хворим.  

Вагомими здобутками спортсменів академії стали: 

– перше командне місце у військово-спортивних змаганнях «Снайпер 

столиці» серед студентів ЗВО м. Києва (курсанти Ірина Захарко, Едуард 

Ніжнік);  

– перше місце в Спартакіаді серед закладів вищої освіти м. Києва 

2017/2018 року (серед ЗВО 5-ї категорії); 

– участь курсанта Олександри Печенюк як представника від України в 

Чемпіонаті Європи з таїландського боксу, що відбувся у Франції, а також у 

Чемпіонаті світу, який було проведено в Мексиці; 

– перше місце в Чемпіонаті світу з хортингу, який відбувся в Латвії 

(курсант Крістіна Кваша); 

– друге місце в історично-спортивному заході «Втеча із Замку Іф» 

(Замок графа Монте-Крісто, Франція), заплив на 5 км у відкритому морі 

(старший лейтенант поліції Наталія Худякова); 

– перемога збірної команди «Динамо-Академія» у міжнародному 

турнірі з футболу в Республіці Польща (брали участь команди з України, 

Великої Британії та Польщі); 

– збірна команда академії стала чемпіоном у фіналі «Кубку 

незалежності – 2018» серед 10 футбольних команд із різних відомств. 
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Курсанти та студенти здійснюють шефство над 12 будинками-

інтернатами та спеціалізованими школами-інтернатами. 

Відділ соціально-гуманітарної роботи підготував і подав документи до 

місцевих адміністрацій щодо отримання «Єдиного квитка» для п’яти дітей-

сиріт, а також на матеріальну допомогу для 67 осіб, які одержали по 

5 тис. грн. 

За 42 колишніми працівниками академії закріплено здобувачів вищої 

освіти для надання їм допомоги з побутових питань, у придбанні ліків, 

продуктів харчування, відвідування в госпіталях і лікарнях. 

В академії забезпечено реалізацію заходів, передбачених Стратегією 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016–2020 роки, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України. У їх межах відбулося понад 

50 заходів, серед яких: 

– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

– зустріч з бійцями полку патрульної служби «Миротворець» (сержант 

Дмитро Сірожтан, підполковник Ігор Волченко); 

– зустріч із бійцями 90-го окремого аеромобільного батальйону. 

 

5. ФІНАНСОВИЙ БЛОК ТА ЛОГІСТИКА 

Передумовою ефективного функціонування закладу вищої освіти та 

академічної спільноти є якісне матеріально-технічне забезпечення. 

Уже традиційно в системі МВС України за загальним фондом бюджету 

академія фінансується за залишковим принципом, що зумовлює 

використання бюджетних коштів переважно на оплату праці з 

нарахуваннями (79,2 %), харчування курсантів і ліцеїстів (4 %), оплату 

енергоносіїв, води та комунальних витрат (5,5 %), придбання однострою, 
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м’якого інвентарю та білизни для курсантських гуртожитків, інших 

предметів і матеріалів для забезпечення освітнього процесу (4,5 %). 

Решту витрат, зокрема на придбання меблів та обладнання, паливно-

мастильних матеріалів, здійснення аварійних і поточних ремонтів, придбання 

основних засобів і проведення капітальних ремонтів, академія вже багато 

років поспіль змушена здійснювати за рахунок власних надходжень, 

отриманих від надання платних освітніх і логістичних послуг – коштів 

спецфонду. 

На сьогодні основним джерелом власних надходжень є освітні послуги, 

хоча їх питома вага та сума щорічно зменшується. Так, порівняно з минулим 

роком, надходження до кінця 2018 року зменшаться майже на 5,6 млн грн. 

За останні п’ять років надходження від господарських послуг зросли 

вдвічі, натомість від освітніх послуг за заочною формою навчання – 

зменшилися на чверть. 

 

 

Разом зі збільшенням надходжень до спеціального фонду академії 

зростав і фонд оплати праці. Так, 2008 року на оплату праці всіх працівників 

академії витрачено 95,0 млн грн.  



30 

 
 

Разом зі збільшенням фонду оплати праці зростала і заробітна плата в 

розрізі посад. Так, оплата праці педагогічного складу за вільним наймом 

лише за останні три роки збільшилася більш ніж у 1,3 раза. 

Слід зазначити, що, відповідно до чинного законодавства, 

обов’язковими виплатами для атестованих співробітників є оклад, надбавки 

за звання, вислугу, учене звання та науковий ступінь, для вільнонайманих 

працівників – посадовий оклад, надбавки за стаж, учене звання та науковий 

ступінь. Решта видів нарахування є додатковими і необов’язковими та 

виплачуються лише за наявності фонду оплати праці. 

У 2018 році питома вага додаткових необов’язкових видів оплати праці 

залежно від наявності вченого звання та наукового ступеня становить від 

45 до 55 % від загального розміру заробітної плати кожного працівника 

академії. 

Таким чином, із витрачених на оплату праці з нарахуваннями за 

спецфондом 70 млн грн лише 35–40 млн є обов’язковими виплатами. Решта – 

надбавки стимулюючого характеру, премії та матеріальна допомога. 

Завдяки постійному підвищенню заробітної плати працівників загальна 

тенденція використання коштів спецфонду має соціально-споживчий 

характер.  

Так, з усіх зароблених коштів витрачено: 

– 77,5 % – на зарплату з нарахуваннями;  

– 11,7 % – на продукти харчування для їдалень і буфетів; 

– 2,3 % – на поточні ремонти й інші послуги; 

– 2,2 % – на закупівлю інвентарю та витратних матеріалів; 

– 1,1 % – на комунальні послуги й енергоносії; 

– 0,8 % – на відрядження; 

– 0,6 % – на податки до бюджету; 
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– 0,3 % – на соціальні виплати (стипендія). 

Натомість лише 3,5 % становлять видатки розвитку (основні засоби, 

капітальні ремонти). 

На сьогодні матеріально-технічна база НАВС потребує оновлення у 

зв’язку з тривалою експлуатацією та моральним зношенням техніки й 

інвентарю. 

Водночас ректорат знаходить можливості для задоволення нагальних 

потреб у забезпеченні освітнього процесу в умовах наявного фінансування, 

зокрема придбано: 

 Оргтехніку, а саме: 

– комп’ютери (330 шт.);  

– інтерактивні дошки (10 шт.);  

– принтери та ксерокси (65 шт.);  

– мультимедійні проектори (25 шт.); 

– відеокамери та обладнання; 

 сучасний комплекс ЮСБ-мікроскоп для порівняльних досліджень у 

галузі криміналістики; 

 поліграф «Аксітон» (так званий детектор брехні) з додатковим 

сучасним мультимедійним обладнанням, спеціалізованими меблями й 

інвентарем (лише поліграф коштує 170 тис. грн); 

 однострій поліцейських та постільну білизну для часткового 

забезпечення курсантів та ліцеїстів згідно з нормами на навчальний рік 

(потреба для повного забезпечення – 35 млн грн). 

Запроваджено системні заходи щодо використання енергоефективних 

технологій у будівництві та ремонтах. Триває робота щодо: 

– утеплення фасадів гуртожитків; 

– заміни вікон у навчальних корпусах і гуртожитках;  

– капітально відремонтовано внутрішні інженерні мережі санвузлів;  

– розпочато заміну ліфтів, термін експлуатації яких вичерпав свій 

ресурс; 

– проведено капітальний ремонт із заміною труби котельні в Академії 

поліції;  

– проведено реконструкцію каналізаційної насосної станції з 

обслуговування гуртожитку № 10 (казарма «Б», с. Віта-Поштова) та 

автогосподарства. 

У зв’язку з вимушеною передислокацією підрозділів, оптимізацією 

навчальних площ НАВС та завдяки частковій інвестиційній програмі 

розпочато будівництво: 
– двоповерхового навчально-спортивного комплексу з облаштуванням 

30 аудиторій, актової та лекційних зал, комп’ютерних класів, спортивно-

оздоровчого комплексу, музею, буфету, загальною площею 6500 кв м; 

– двох триповерхових гуртожитків для перемінного складу загальною 

кількістю 700 л/м; 
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– стрілецького полігону з об’єктами спецпризначення (300-метровий 

напівзакритий тир, тактична вежа, будівлі та споруди для відпрацювання 

тактичних завдань, умінь і навичок); 

– комунально-експлуатаційних об’єктів (котельні, очисні споруди, 

водопостачання та водовідведення), які є невід’ємною складовою 

функціонування вищевказаних об’єктів будівництва. 

На Прикарпатському факультеті за рахунок інвестиційних програм 

збудовано сучасний багатофункціональний навчальний корпус для 

забезпечення наукового та освітнього процесу. 

Попри численні напрацювання й здобутки, залишається чимало 

нерозв’язаних проблем, що спонукає до пошуку шляхів їх розв’язання та 

копіткої роботи.  

Першочерговими стратегічними завданнями для всієї академічної 

спільноти на наступний рік вважаю: 

– підготовку до відзначення 100-річчя заснування академії. План 

відповідних заходів затверджено в березні 2018 р. У межах їх реалізації слід 

опрацювати питання щодо можливості проведення на базі НАВС засідання 

керівної ради Асоціації європейських поліцейських коледжів і Міжнародного 

поліцейського форуму (Конгресу); 

– роботу з реалізації основних положень Стратегічного плану розвитку 

Національної академії внутрішніх справ на 2018–2024 роки, яку варто 

визнати пріоритетним напрямом діяльності, що має на меті координацію 

зусиль всіх структурних підрозділів академії; 

– активізацію співпраці з профспілковою організацією академії для 

підвищення якості організації освітнього процесу, виховної роботи, 

профорієнтаційної діяльності, організації дозвілля, формування кадрової 

політики; 

– оптимізацію співпраці з профільними закладами освіти іноземних 

держав у межах укладених договорів щодо обміну досвідом, реалізації 

спільних проектів, виготовлення програмного продукту й підвищення 

кваліфікації; 

– створення музею НАВС задля збереження історії закладу вищої 

освіти, виховання молодого покоління правоохоронців у дусі патріотизму на 

гідних традиціях нашого навчального закладу та з метою вшанування пам’яті 

тих, хто своєю самовідданою працею закладав фундамент системи відомчої 

освіти МВС; 

– посилення уваги на формування кадрового потенціалу академії 

шляхом залучення досвідчених працівників органів, підрозділів та установ 

НПУ, які мають достатній практичний та життєвий досвід, відповідають 

необхідним кваліфікаційним вимогам для роботи на посадах наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

– забезпечення планового запровадження технічних засобів у навчання 

з метою підвищення якості освітньої діяльності; 

– серед першочергових логістичних завдань – завершення будівництва 

навчально-спортивного комплексу та гуртожитку з відповідною 
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інфраструктурою на території відділу спеціальної та фізичної підготовки 

(с. Віта-Поштова). 

– з метою вдосконалення системи практичної підготовки здобувачів 

усіх рівнів освіти – розроблення оновлених планів, програм та сценаріїв 

проведення командно-штабних навчань, тренінгових занять, здійснення 

паспортизації та необхідного методичного й дидактичного оснащення 

полігонів, робочих місць, інших спеціальних навчальних об’єктів; 

У звіті я поінформував про стан надбань академії в минулому 

навчальному році, проаналізував прорахунки в роботі, окреслив завдання на 

новий навчальний рік з подальшого вдосконалення освітнього процесу, 

наукових досліджень, зміцнення інфраструктури, наші перспективи на 

найближче майбутнє щодо стратегічних напрямів роботи.  

Переконаний, що реалізація поставлених перед колективом академії 

завдань сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, що є 

головним завданням закладу вищої освіти. 

 

 


