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I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного
закладу вищої освіти
Повідомляємо, що Національна академія внутрішніх справ виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження
статусу національного закладу вищої освіти, якими є:
1) виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.);
2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16
Закону України «Про вищу освіту» (критерій починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є обов’язковим);
3) порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності – відсутні;
4) відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», система забезпечення якості вищої освіти вищого
навчального закладу передбачає наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної
роботи студентів, за кожною освітньою програмою, а також інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом.
Саме такі системи і утворюють єдине інформаційне середовище (ЄІС) освітнього закладу . У Національній академії
внутрішніх справ складовими частинами ЄІС є ряд інформаційно-програмних комплексів.
Офіційний веб-портал НАВС, веб-сайти навчальних підрозділів, які функціонують відповідно до Положення про
офіційний веб-портал НАВС та Положення про веб-сайт навчальних підрозділів академії, затверджених наказом НАВС від
09.12.2014 №1912.
Офіційний портал академії – це багатомовний веб-портал, який пропонує контент (інформаційне наповнення, доступне
користувачам для перегляду або завантаження) українською, англійською та російською мовами. В україномовній версії вебпортал містить розширений контент, служби та сервіси функціонують в повному обсязі. В іншомовних версіях контент
узагальнений, адаптований для міжнародних читачів та викладений в стислій формі.
З офіційного веб-порталу НАВС можна здійснити перехід на веб-сайти навчальних та структурних підрозділів
(навчально-наукові інститути, Прикарпатський факультет НАВС, юридичний ліцей, інститут післядипломної освіти,
докторантура та аспірантура, відділ організації та координації освітнього процесу, спеціальний миротворчий центр,
загальноакадемічна бібліотека, студентське (курсантське) самоврядування).
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На офіційному порталі академії реалізований розподілений доступ користувачів до інформації з чітким розмежуванням
їхніх прав. Визначено окремі режими доступу для зовнішніх та внутрішніх відвідувачів до основних тематичних розділів,
веб-сайтів, веб-сторінок порталу.
Для зовнішніх відвідувачів порталу запроваджені такі основні тематичні розділи без обмеження доступу до матеріалів,
зокрема:
презентаційно-профорієнтаційний блок: про академію, вступникам, міжнародні зв’язки, новини про діяльність
структурних підрозділів, довідкова інформація, презентаційні фотогалереї та відеоматеріали (рекламні, документальні,
художні тощо), засоби публічного ділового спілкування та комунікації тощо;
навчально-науковий блок: інформація про навчально-наукові підрозділи, бази нормативних документів,
навчально-методичні матеріали (комплекси, програми та ін.), електронні дидактичні засоби, періодичні наукові видання,
навчальні відеоматеріали, презентації, посилання на корисні інтернет-ресурси, веб-сайт дистанційного навчання тощо;
нормативний блок – публічна інформація відповідно до вимог нормативно-правових актів.
Для користувачів локальної мережі академії функціонує корпоративний блок, який містить розділи, призначені для
інформаційної підтримки навчально-наукової та адміністративно-господарської діяльності академії. Зокрема, веб-сторінки
про діяльність Вченої ради, Наглядової ради, ректорату; багатофункціональні розділи: кадри, режимно-секретне та
документальне забезпечення; спеціалізовані навчальні розділи: автоматизовані робочі місця фахівців правоохоронних
органів, портал АСУ НЗ, документообіг, тестування, голосування та ін.
На офіційному веб-порталі НАВС запроваджено та забезпечено функціонування он-лайн сервісів «Зворотній зв'язок»,
«Замовлення довідки про навчання в НАВС», «Онлайн звернення про надання безоплатної юридичної допомоги»,
«Ліквідація академічної заборгованості», «Електронна стройова записка підрозділу», «Голосування».
У розділі «Видання кафедр» офіційного веб-порталу НАВС розміщено 48 мультимедійних посібників (підручників).
Для користувачів локальної мережі у розділі «Автоматизовані робочі місця» розміщені 6 робочих місць працівника
правоохоронних органів.
На даний час офіційний веб-портал НАВС нараховує понад 10500 оригінальних веб-сторінок, щомісяця публікується
понад 200 статей, які висвітлюють різні сфері діяльності НАВС.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» у Національній академії внутрішніх справ забезпечується
безоплатне користування бібліотеками та інформаційними фондами.
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Зокрема, відвідувачі веб-сайту загальноакадемічної бібліотеки мають доступ у локальній мережі академії до
електронного каталогу на базі програмної системи УФД «Бібліотека» та до онлайн бібліотеки навчальної літератури
видавництва «Центр учбової літератури». Також функціонує розділ сайту «Електронний репозитарій НАВС», створений на
базі програмного комплексу Dspace. В шести розділах репозитарію розміщені понад 4000 наукових робіт з такими
метаданими, як відомості про автора, наукову спеціальність, галузь УДК, ключові слова, анотація, а також електронна версія
у форматі PDF. Крім того, створені та функціонують сайти чотирьох періодичних наукових видань НАВС (на базі
програмного комплексу з відкритим кодом Open Journal System), на яких розміщено всі випуски наукових періодичних
видань академії з 2015 року.
Для організації традиційних дистанційних курсів, підтримки очного навчання, а також для створення
персоналізованого навчального середовища використовується безпечна та інтегрована система Moodle. На даний час в ній
зареєстровано близько 13000 користувачів, створено курси з понад 300 навчальних дисциплін денної та заочної форми
навчання (в них розміщені навчально-методичні матеріали, презентаційний та довідковий матеріал, у тому числі, 51
відеолекція з 17 навчальних дисциплін) та близько 80 курсів для слухачів первинної професійної підготовки та підвищення
кваліфікації.
Для перескладання академічної заборгованості, перевірки знань курсантів, слухачів та студентів в ході поточного,
планового та позапланового контролю використовуються навчальна платформа Moodle та програмний комплекс VeralTest.
Для управління навчальним процесом ВНЗ в єдиному інформаційному просторі використовується Автоматизована
система управління навчальним закладом. У її складі функціонують наступні модулі:
1) «Навчальний» – призначений для створення навчальних планів для всіх спеціальностей здобувачів вищої освіти
академії, розробка розкладу для навчальних підрозділів академії, облік навантаження науково-педагогічних працівників
НАВС;
2)
«Деканат» – ведення особових справ здобувачів вищої освіти, відображення їх академічного руху протягом
періоду навчання;
3)
«Абітурієнт» – формування особових справ абітурієнтів за спеціальностями вступу, заповнення екзаменаційних
відомостей з результатами здачі вступних випробувань та формування рейтингових списків, відповідно до яких здійснюється
зарахування; особові справи абітурієнтів, зарахованих на навчання, експортуються до модуля «Деканат»
4)
«Документообіг» – облік нормативних документів Національної академії внутрішніх справ та контроль їх
виконання.
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5)
«Портал АСУ НЗ» – індивідуальний авторизований доступ на офіційному веб-порталі НАВС науковопедагогічних працівників академії до розділів – «Розклад» (особистий, групи, викладача, кафедри), «Робочий план» (робочий
план спеціальності, групи, студента), «Електронний журнал» (тематичний план, електронний журнал, відпрацювання,
реєстрація пропусків занять, статистика відвідуваності); відкритий доступ здобувачів вищої освіти до розкладу занять для
академічної групи.
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», з метою забезпечення ефективної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти НАВС використовується
програмний комплекс UNICHECK (компанія «Антиплагіат», м. Київ).
У фінансово-економічній та управлінській сферах діяльності Національної академії внутрішніх справ використовується
ряд програмних комплексів.
Спеціалізовані системи відеоконференцзв’язку Skype для бізнесу та TrueConf об’єднують 18 підрозділів та
забезпечують освітній процес у регіональних відділеннях навчально-наукового Інституту заочного та дистанційного
навчання, Інституті післядипломної освіти.
Для зручного електронного листування між працівниками академії функціонує поштовий сервер академії на базі
програмного забезпечення Zimbra.
Інформаційна безпека забезпечується роботою антивіруса «ESET Remote Administrator».
Для забезпечення контролю доступу співробітників та відвідувачів на територію структурних підрозділів НАВС, а
також для здійснення автоматизованого обліку робочого часу персоналу в академії використовується система контролю
доступу (СКД) STOP-NET версії 3.5.
У відділі фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку функціонує програмний комплекс "ІС-ПРО".
Програмна система УФД «Мультитека» забезпечує наявність (збереження та ефективний пошук) інформації про
особовий склад структурних підрозділів НАВС. Для користувачів локальної мережі доступний розділ «Кадри» офіційного
веб-порталу НАВС, що вміщує інформацію по постійному та перемінному складу академії.
Інформаційно-комунікаційна мережа Національної академії внутрішніх справ нараховує біля 1500 комп’ютерів, з яких
97% підключені до локальної мережі, а 95 % – мають доступ до мережі Інтернет. Для забезпечення навчального процесу
використовуються 19 комп’ютерних класів на 322 навчальних місця з підключенням до мережі Інтернет. У навчальному
процесі використовується 55 мобільних мультимедійних комплексів в навчальних підрозділах.
Сучасними мультимедійними засобами обладнано 27 навчальних аудиторій.
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Для забезпечення надійного функціонування контрольно-пропускної системи, інфраструктури та цілісності
матеріально-технічної бази академії впроваджено централізовану систему відеоспостереження, яка об’єднує локальні
системи структурних підрозділів академії. В локальних системах відеоспостереження збереження інформації здійснюється
відеореєстраторами та відеосерверами в автоматичному режимі цілодобово.
Централізована система відеоспостереження академії побудована таким чином, що дозволяє з вузла управління
системи: комендатури Центрального корпусу НАВС підключатися до системи відеоспостереження будь-якого структурного
підрозділу академії та здійснювати наступні контролюючі функції:
переглядати відео в реальному часі;
переглядати відеозаписи з контрольованого реєстратора;
копіювати відеозаписи на зовнішні носії інформації та інші функції.
Слід також зазначити, що в разі необхідності, контролюючі функції можна здійснювати з будь-якого обладнаного
комп’ютером робочого місця з доступом до локальної мережі академії та мережі інтернет.
Наразі в Національній академії внутрішніх справ встановлено 16 відеореєстраторів та 1 відеосервер, до яких
підключено 171 камеру системи відеоспостереження, а віддалене відображення та управління здійснюється за допомогою
програмного забезпечення SmartPSS Dahua Tehnology, IVMS Hikvision та Milestone XProtect;
5) На офіційному веб-сайті Національної академії внутрішніх справ розміщена обов’язкова інформація передбачена
законодавством.
II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного
закладу вищої освіти
Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти
Ступінь
Код та спеціальність Кількість
Проходження
Здобули призові Іноземних
Громадян з
(ОКР)
стажування в
місця
громадян
країн членів
іноземних ЗВО
ОЕСР
Здобувачі
081 Право
2529
2
13
ступеня вищої
освіти бакалавр
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Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти магістр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти магістр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти магістр
Здобувачі
ступеня доктор
філософії
Здобувачі
ступеня доктор
філософії
Здобувачі
ступеня доктор
філософії

6.030401
Правознавство

695

17

262 Правоохоронна
діяльність

343

053 Психологія

48

1

081 Право

354

8

053 Психологія

18

1

262 Правоохоронна
діяльність

18

033 Філософія

2

053 Психологія

4

081 Право

38

8

Здобувачі
ступеня доктор
наук

Згідно обраної
спеціальності

7

Загальноакадемічні кафедри

Разом:
4056
0
Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники
Факультет
Кафедра
Кількість Проходили
(Інститут)
відділ
стажування
тощо
в іноземних
ЗВО

Теорії держави та
права
Історії держави та
права
Конституційного
права та прав людини
Вогневої підготовки
Адміністративного
права і процесу
Адміністративної
діяльності
Кримінального права
Кримінального
процесу

16

-

8

-

17

29
Здійснювали
наукове
керівництво
(консультування)
не менше п’ятьох
здобувачів
наукових ступенів,
які захистилися в
Україні
1

13
Науковопедагогічні
працівники,
науковий
та/або вчене
звання

0
Науковопедагогічні
працівники,
доктори
наук
та/або процесори

16

2

-

8

1

1

-

16

2

17
18

3

2

4
18

4

14

1

1

11

1

20
12

-

3
4

18
12

2
2

9

Цивільного права і
процесу
Криміналістики
та
судової медицини
Кримінології
та
кримінальновиконавчого права
Управління та роботи
з персоналом
Іноземних мов
Оперативнорозшукової
діяльності
Фінансового права та
фіскального
адміністрування
Філософії права та
юридичної логіки
Юридичної
психології
Наукова лабораторія
з
проблем
психологічного
забезпечення
ННІЗДН
Відділ
організації
науково-дослідної
роботи

31

-

-

26

5

19

-

2

16

2

14

-

3

14

2

13

-

-

11

1

25
23

-

-

10
21

3

16

3

-

14

2

15

-

-

14

3

18

-

3

18

7

6

-

-

1

-

20

-

3

11

5

Навчальнонауковий інститут
№2

Навчально-науковий
інститут № 1

10

Досудового
розслідування
Інформаційних
технологій
та
кібернетичної
безпеки
Забезпечення
фінансової безпеки
та
фінансових
розслідувань
Юридичного
документознавства
Наукова лабораторія
з
проблем
досудового
розслідування
Наукова лабораторія
з
проблем
кримінальної поліції
Криміналістичного
забезпечення
та
судових експертиз
Науково-дослідна
лабораторія
з
проблем експертнокриміналістичного
забезпечення

14

-

-

11

-

12

-

3

11

3

4

-

1

4

2

12

1

-

10

-

12

-

-

7

3

11

-

-

7

4

17

-

1

11

1

6

-

-

3

-

Прикарпатський
факультет
(м.Івано-Франківськ)

Навчально-науковий
інститут № 3

11

Організації охорони
громадського
порядку
Тактико-спеціальної
підготовки
Наукова лабораторія
з
проблем
забезпечення
публічної безпеки і
порядку
Адміністративних та
цивільно-правових
дисциплін
Кримінальноправових дисциплін
та
оперативнорозшукової
діяльності
Соціальногуманітарних
дисциплін
Тактико-спеціальної,
фізичної та вогневої
підготовки
Разом:

5

-

-

5

-

37

-

-

15

2

8

-

-

4

-

4

-

-

4

-

7

-

-

6

-

13

-

-

8

-

6

-

-

2

-

490

9

27

367

59
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Таблиця 3. Наукометрічні показники
Факультет
Кафедра,
Прізвище, ім’я, ID Scopus
(Інститут)
відділ, тощо
по
батькові (за наявності)
наукового,
науковопедагогічного
працівника
Разом:

0

0

Індекс Гірша ID
Scopus
of Science

0

0

Web Індекс Гірша Web
of Science

0

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних
виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science
Факультет Кафедра Прізвище, ім’я, Кількість
Назва
та Кількість
Назва
та
реквізити
(інститут) відділ
по батькові
публікацій
реквізити
публікацій Web публікацій Web of Science
наукового,
Scopus
публікацій
of Science
науковоScopus
педагогічного
працівника
Разом

0

0

0

0

0
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Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності
Назва, реквізити коди
Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом
впливовості до науко метричних баз
Кількість спеціальностей
Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані
закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науковопедагогічними та науковими працівниками
Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які кормеціалізовано
закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими
працівниками

–
4
4
–

Таблиця 6. Порівняльні показники
1а
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-педагогічного
працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним напрямком роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду і має науковий ступінь доктора наук та /або вчене звання
професора
1 б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-педагогічного
працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним напрямком роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання
2
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
вищої освіти, для яких передбачається складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту)
3
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом
звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчання (стажувалися) в іноземних
закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів
вищої освіти денної форми навчання

68,7

11,1

-

0

14

4

5

6

7

8

Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом
звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчання в
іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти на наукових
установ культурологічного та місцевого спрямування – проводили навчальні заняття або брали
участь (у тому числі як члени журі) у культурно-міських проектах) за межами України, приведена
до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних
студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або
визначені 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, етапів Кубків світу
та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом
13виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та
спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Середньорічні кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти,
які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні
три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із спеціальними
умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Середньорічна кількість громадян – членів Організації економічного співробітництва та розвитку
– серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або
юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових
навчальних закладів (закладів вищої освіти із спеціальними умовами навчання), військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які
працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року
звітного періоду) у науковометричних базах Scopus, Web of Science, інших науковометричних

1,8

0,7

13

0

0

15

9

10

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього
закладу
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових
публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної
бузи Scopus, Web of Science, інших науковометричних базах, визнаних МОН, приведена до 100
науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
Кількість наукових журналів, які проходять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до
науковометричних базах Scopus, Web of Science, інших науковометричних базах, визнаних МОН,
що видаються закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року
звітного періоду

0

0

11

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 у закладі вищої
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

5,5

12

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та
/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та науковими працівниками, що
працюють у ньому на постійній основі за звітній період, приведена до 100 науково-педагогічних і
наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на
31 грудня останнього року звітного періоду

0,8

16

13

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої освіти
та/або його науково-педагогічними працівниками, які працюють у ньому на постійній основі за
звітній період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного
періоду

0

ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження
статусу національного закладу вищої освіти
Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу
національного закладу вищої освіти за номінаціями:
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах:
За даними консолідованого рейтингу вузів України у 2017 році, який складено інформаційним освітнім ресурсом
«Освіта.ua» (Режим доступу – http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/), визначено місце Національної академії внутрішніх справ за
наступними показниками:
№
з/п
1.
2.
3.

Найменування рейтингу

Місце

Загальний рейтинг
163
Топ 200 Україна
201
Webometrics
57
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20
4.
Scopus
137
5.
Топ 10 Київ
37
2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій – 0;
3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання
України – 9 (Заслужений юрист України – 6, Заслужений діяч освіти та науки – 2, Заслужений майстер спорту України – 1);
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4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання
України – 52 (Заслужений юрист України – 44, Заслужений діяч освіти та науки – 6, Заслужений працівник фізичної культури
та спорту – 1, Заслужений працівник освіти – 1);
5) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років (може
використовуватись інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про вищу освіту
та закінчення навчання):
- здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра – 1654;
здобувачі ступеня вищої освіти рівнем магістра – 295.

