
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національної 
академії внутрішніх справ 
генерал полі цибнутого рангу

В.В. Чернєй
ї ї  січня 2018 року

ПЛАН
першочергових заходів Національної академії внутрішніх справ 

з підготовки до підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

№
з/п

Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Контроль

Відмітка про вико
нання

1. Забезпечити вивчення Порядку та критеріїв 
надання закладу вищої освіти статусу 
національного, підтвердження чи позбавлення 
цього статусу (постанова Кабінету Міністрів 
України від 22 листопада 2017 р. №912) 
особовим складом структурних підрозділів

Керівники 
структурних 
підрозділів, 

Корж-Ікаєва Т.Г. 
Титко А.В.

січень
2018 р.

Проректори 
за напрямами

2. Підготувати та внести на розгляд Вченої ради 
НАВС проект Стратегічного плану розвитку 
Національної академії внутрішніх справ на 
2018-2024 роки

Гусарєв С.Д., робоча 
група

до ЗО січня
2018 р.

Чернєй В.В.

3. Підготувати та узагальнити підтверджуючі 
матеріали (довідки, таблиці, схеми, 
пояснювальні записки, документи та їх 
засвідчені копії) щодо діяльності НАВС 
відповідно до критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу 
вищої освіти (згідно затверджених МОН Правил 
оцінювання)

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Титко А.В., 
Бойко Л.В., 

Степанчук О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів

До 1 березня 
2018 року

Проректори 
за напрямами



Щодо обов'язкових критеріїв підтвердження статусу національного ЗВО:
3.1. Виконання законів України «Про освіту» та 

«Про вишу освіту», Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів 
освіти

Корж-Ікаєва Т.Г. До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д.

3.2. Відсутність виявлених раніше порушень 
Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти

Корж-Ікаєва Т.Г. До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д.

3.3. Наявність єдиного інформаційного середовища 
закладу вищої освіти, в якому забезпечується 
автоматизація основних процесів діяльності

Буренко О.В., 
Корж-Ікаєва Т.Г.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С.

3.4. Розміщення на офіційному веб-порталі НАВС 
обов’язкової інформації, передбаченої 
законодавством

Буренко О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

Щодо порівняльних критеріїв підтвердження статусу національного ЗВО:
3.5. Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання на одного науково-педагогічного 
працівника, який працює в академії за основним 
місцем роботи станом на 31 грудня 2017 року і 
має:

- науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора;

- науковий ступінь та/або вчене звання

Мякота В.І., 
Корж-Ікаєва Т.Г.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д.

3.6. Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час 
складання єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту продемонстрували результати в межах 25 
відсотків кращих серед учасників відповідного 
іспиту протягом звітного періоду, але не більше 
трьох останніх років (стосується здобувачів

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Кравець В.М.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д., 
Сербин Р.А.
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вищої освіти, для яких передбачається 
складення єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту)

3.7. Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання, які не менше трьох місяців протягом 
звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді навчалися (стажувалися) в іноземних 
закладах вищої освіти (наукових установах) за 
межами України, приведена до 100 здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Акімов М.О.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С.

3.8. Кількість науково-педагогічних і наукових 
працівників, які не менше трьох місяців 
протягом звітного періоду або із завершенням у 
звітному періоді стажувалися, проводили 
навчальні заняття в іноземних закладах вищої 
освіти (наукових установах) за межами України, 
приведена до 100 науково-педагогічних і 
наукових працівників, які працюють в академії 
за основним місцем роботи станом на 31 грудня 
2017 року

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Акімов М.О.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С.

3.9. Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у 
звітному періоді призові місця на Міжнародних 
студентських олімпіадах, 11 етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт, інших 
освітньо-наукових конкурсах, які проводяться 
або визнані МОН, міжнародних та 
всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, 
які проводяться або визнані Мінкультури, на 
Олімпійських, Паралімпійських, 
Дефлімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, 
Європи, Європейських іграх, етапах Кубків

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Титко А.В., 
Мякота В. І.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С., 

Сербин Р.А.
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світу та Європи, чемпіонату України з видів 
спорту, які проводяться або визнані 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері фізичної культури та спорту, приведена до 
100 здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання

3.10. Середнє значення показників індексів Гірша 
науково-педагогічних та наукових працівників 
(які працюють в академії за основним місцем 
роботи станом на 31 грудня 2017 року) у 
наукометричних базах Scopus, Web of Science, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, 
приведене до кількості науково-педагогічних і 
наукових працівників НАВС

Титко А.В., 
Дрозд О.Ю.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

3.11. Кількість науково-педагогічних та наукових 
працівників, які мають не менше п’яти наукових 
публікацій у періодичних виданнях, які на час 
публікації було включено до наукометричної 
бази Scopus або Web of Science, інших 
наукометричних баз, визнаних МОН, приведена 
до 100 науково-педагогічних і наукових 
працівників, які працюють в академії за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня 
2017 року

Титко А.В., 
Дрозд О.Ю., 

Яковлєва А.Я.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

3.12. Кількість наукових журналів, які входять з 
ненульовим коефіцієнтом впливовості до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science, 
інших наукометричних баз, визнаних МОН, що 
видаються НАВС, приведена до кількості 
спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти в академії станом на 31 
грудня 2017 року

Титко А.В., 
Дрозд О.Ю., 

Яковлєва А.Я.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.
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3.13 Кількість науково-педагогічних та наукових 
працівників, які здійснювали наукове 
керівництво (консультування) не менше п’ятьох 
здобувачів наукових ступенів, які захистилися в 
Україні, приведена до 100 науково-педагогічних 
і наукових працівників, які працюють в академії 
за основним місцем роботи станом на 31 грудня 
2017 року

Титко А.В., 
Дрозд О.Ю., 

Василевич В.В.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

3.14 Кількість об’єктів права інтелектуальної 
власності (винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, компонувань (топографій) 
інтегральних мікросхем, раціоналізаторських 
пропозицій, наукових відкриттів, комп’ютерних 
програм, компіляцій даних (баз даних)), що 
зареєстровані НАВС та/або зареєстровані 
(створені) його науково-педагогічними та 
науковими працівниками, що працюють у ньому 
на постійній основі за звітний період, приведена 
до 100 науково-педагогічних і наукових 
працівників, які працюють в академії за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня 
2017 року

Титко А.В., 
Орлов Ю.Ю.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

3.15 Кількість об’єктів права інтелектуальної 
власності, які комерціалізовано НАВС та/або 
його науково-педагогічними та науковими 
працівниками, які працюють в академії на 
постійній основі у звітному періоді, приведена 
до 100 науково-педагогічних і наукових 
працівників, які працюють в академії за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня 
2017 року

Титко А.В., 
Орлов Ю.Ю.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.
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Щодо преміальних критеріїв підтвердження статусу національного ЗВО:
3.16 Місце НАВС у міжнародних та незалежних 

рейтингах
Акімов М.О., 

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Титко А.В.

До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

3.17 Наявність іноземних та міжнародних 
акредитацій

Акімов М.О. До 1 березня
2018 р.

Чернявський С.С.

3.18 Кількість науково-педагогічних та наукових 
працівників, яким протягом останніх 10 років 
було присвоєно почесні звання України

Мякота В.І. До 1 березня
2018 р.

Г усарєв С.Д.

3.19 Кількість випускників НАВС, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання 
України

МякотаВ.І., 
Корж-Ікаєва Т.Г., 

керівники 
структурних 
підрозділів

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д.

3.20 Кількість випускників НАВС, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом трьох років

Мякота В.І., 
Корж-Ікаєва Т.Г.

До 1 березня
2018 р.

Гусарєв С.Д.

4. Провести самоаналіз виконання НАВС критеріїв 
надання та підтвердження статусу 
національного закладу вищої освіти (за формою, 
що встановлюється МОН за поданням 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти)

Корж-Ікаєва Т.Г., 
Титко А.В., 
Мякота В.І., 

Буренко О.В., 
керівники 

навчальних 
підрозділів, кафедр, 

наукових 
лабораторій

До 15 квітня 
2018 року

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С.

5. Забезпечити супроводження проведення виїзної 
перевірки НАВС незалежною установою 
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, 
акредитованою Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти, та підготовки 
її висновку

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С., 

Сербин Р.А., 
Запотоцький А.П., 

Василевич В.В., 
Корж-Ікаєва Т.Г.,

До 1 травня 
2018 року

Чернєй В.В.
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Титко А.В., 
Мякота В. І., 

Буренко О.В., 
Дрозд О.Ю., 
Акімов М.О.

6. Підготувати матеріали моніторингової справи 
НАВС на підтвердження статусу національного 
закладу вищої освіти з внесенням її на розгляд 
Вченої ради НАВС

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С., 

Сербин Р.А., 
Запотоцький А.П., 

Василевич В.В., 
Корж-Ікаєва Т.Г., 

Титко А.В., 
Мякота В.І., 

Буренко О.В., 
Дрозд О.Ю., 
Акімов М.О.

до 15 травня
2018 р.

Чернєй В.В.

7. Підготувати заяву про підтвердження статусу 
національного закладу вищої освіти та подати її 
разом з моніторинговою справою до 
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С., 
Корж-Ікаєва Т.Г., 

Титко А.В.

до 10 червня
2018 р.

Чернєй В.В.

8. Розглянути зауваження, запитання, скарги та 
інші звернення, які надходитимуть під час 
громадського обговорення моніторингової 
справи, підготувати на них відповіді та 
пояснення

Гусарєв С.Д., 
Чернявський С.С., 

Сербин Р.А., 
Запотоцький А.П., 

Василевич В.В., 
Корж-Ікаєва Т.Г., 

Титко А.В., 
Мякота В.І., 

Буренко О.В., 
Дрозд О.Ю., 
Акімов М.О.

Липень-
серпень
2018 р.

Чернєй В.В.
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9. Супроводжувати розгляд моніторингової справи Гусарєв С.Д., Вересень- Чернєй В.В.
Національним агентством із забезпечення якості Чернявський С.С., жовтень
вищої освіти Сербин Р.А. 2018 р.

Перший проректор НАВС 
полковник поліції

Етапи проведення:
> січень -  березень -  підготовчий;
> до 15 квітня -  самоаналіз;
> до 1 травня -  виїзна перевірка НАВС незалежною установою оцінювання та забезпечення якості

вищої освіти, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, та підготовка її висновку;

> травень -  підготовка матеріалів моніторингової справи та її розгляд Вченою радою НАВС;
> червень -  подання заяви та моніторингової справи до Національного агентства із забезпечення

якості вищої освіти;
> липень -  серпень -  супровід моніторингової справи, розгляд зауважень, запитань, скарг та інших

звернень, які надходитимуть під час її громадського обговорення, підготовка на них 
відповідей та пояснень.

С -Д- Гусарєв


