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ПОЛОЖЕННЯ
про відділення післяднпломної освіти Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти та заочного навчання 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

1. Загальні положення
1.1. Відділення післядипломної освіти є структурним підрозділом Навчально- 

наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання (далі - ВПО 
ННІПОЗН).

1.2. ВПО ННІПОЗН у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», наказами 
МВС України від 16.03.2015 № 276 «Про затвердження Положення про 
організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) 
працівників підрозділів патрульної служби», від 24.04.2009 № 177 «Про 
організацію початкової підготовки працівників ОВС», від 05.03.2013 № 219 
«Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти 
працівників ОВС України», від 13.04.2013 № 318 «Про затвердження 
Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і 
начальницького складу ОВС України», від 12.08.2013 «Про затвердження 
Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ 
професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки 
працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС 
України», наказом ДДУВС від 21.10.2015 № 466 «Про затвердження 
Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки 
працівників підрозділів патрульної служби у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ», Статутом університету, Положенням про 
Вчену раду, Положенням про ректорат університету, Положенням про Інститут 
та даним Положенням.

1.3. ВІТО ННІПОЗН здійснює свою роботу в тісному контакті з 
керівництвом інституту та університету, Вченою радою та структурними 
підрозділами університету.

1.4. ВПО ННІПОЗН очолює завідувач, який призначається на посаду та 
звільняється ректором університету.

1.5. Штатна чисельність ВПО ННІПОЗН визначається штатом 
університету. До його складу входять: завідувач, провідний фахівець та два 
старших інспектори.

2. Основні завдання ВПО ННІПОЗН
2.1. Основними завданнями ВПО ННІПОЗН є:



й

2.1.1. Організація та проведення курсів первинної професійної підготовки 
працівників підрозділів патрульної служби.

2.1.2. Проведення спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників 
органів внутрішніх справ та Національної поліції без змін освітньо- 
кваліфікаційного рівня.

2.1.3. Організація стажування командно-викладацького складу училищ 
професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки 
працівників ОВС спільно з підпорядкованими університету училищами та 
навчальними центрами за погодженням із керівництвом відповідних ГУНП, 
УНП України.

3. Функції ВПО ННІПОЗН
3.1. На ВПО ННІПОЗН покладаються такі функції:

- навчальна;
- виховна;
- навчально-методична;
- взаємодія з практичними підрозділами органів внутрішніх справ, інших 
правоохоронних, правозахисних та судових органів;
- інші функції, що випливають із завдань ВПО ННІПОЗН.

4. Права та обов’язки ВПО ННІПОЗН
4.1. ВПО ННІПОЗН має право:
4.1.1. Вирішувати всі питання, що стосуються його безпосередньої 

діяльності.
4.1.2. Готувати дані та обґрунтовувати пропозиції, які забезпечують 

управління навчальним процесом.
4.1.3. Контролювати дотримання науково-викладацьким складом розкладу 

навчальних занять.
4.1.4. Контролювати ведення методичної роботи науково-педагогічним 

складом кафедр, задіяних у навчальному процесі.
4.2. До обов’язків відділення належить:
4.2.1. Організація та проведення курсів первинної професійної підготовки 

працівників підрозділів патрульної служби.
4.2.2. Проведення спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників 

ОВС та Національної поліції без зміни освітнього рівня.
4.2.3. Забезпечення високого рівня загальноосвітньої підготовки 

спеціалістів для правоохоронних органів на основі впровадження в навчальний 
процес новітніх методик, педагогічних та інформаційних технологій навчання; 
створення умов для реалізації потенційних можливостей слухачів; 
забезпечення єдності навчальної роботи і виховного процесу.

4.2.4. Забезпечення фахової освіти, орієнтація підготовки спеціалістів на 
задоволення потреб конкретних служб органів внутрішніх справ та 
Національної поліції, використання під час підготовки спеціалістів новітніх

2



з

технічних розробок, технологічних рішень, досягнень вітчизняної та 
закордонної науки і техніки; закріплення отриманих знань, умінь і навичок; 
підтримка постійних контактів з практичними органами з метою підвищення 
рівня фахової підготовки випускників та оптимізації навчально-виховного 
процесу.

4.2.5. Забезпечення належних умов для активного засвоєння слухачами 
навчального плану, набуття ними умінь і навичок, необхідних для успішного 
виконання службових обов'язків у сучасних умовах згідно з кваліфікаційними 
вимогами.

4.2.6. Організація та вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно 
до вимог МВС України, Національної поліції, Міністерства освіти і науки 
України на основі впровадження активних форм і методів навчання, досвіду 
підготовки поліції закордонних держав, а також забезпечення його нерозривного 
зв'язку з вирішенням завдань, які стоять перед органами внутрішніх справ України.

4.2.7. Здійснення морального та етичного виховання слухачів, 
прищеплення їм ідеалів патріотизму, гуманізму, поваги до законів, відповідального 
ставлення до виконання службового обов'язку.

4.2.8. Підтримання у належному стані матеріально-технічної бази ВПО 
ННІПОЗН.

4.2.9. Підготовка та облік документів про проходження слухачами курсів 
професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби; 
спеціалізації та підвищення кваліфікації.

5. Відповідальність ВПО ННІПОЗН
5.1. ВПО ННІПОЗН несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання поставлених завдань та функцій, передбачених даним Положенням 
та іншими нормативно-правовими актами.

6. Керівництво ВПО ННІПОЗН
6.1. На посаду завідувача призначається особа, яка вільно володіє 

українською мовою та має вищу юридичну освіту, стаж роботи на посадах 
адміністративно-командного або науково-педагогічного складу не менше 7 
років.

6.2. Завідувач ВПО ННІПОЗН підпорядковується директорові ННІПОЗН, 
проректорам університету за напрямком діяльності та ректорові університету за 
посадою або особі, що виконує його обов’язки.

6.3. У разі тимчасової відсутності завідувача (відрядження, відпустки, 
тимчасової втрати працездатності) виконання його обов’язків покладається на 
провідного фахівця ВПО ННІПОЗН.

6.4. Завідувач ВПО ННІПОЗН несе персональну відповідальність за стан 
дисципліни та навчальної роботи підлеглих, виконання навчального плану, 
знання та чітке виконання ним вимог даного Положення, Статуту університету 
і правил внутрішнього розпорядку.

6.5. Завідувач ВПО ННІПОЗН має право:
6.5.1. У межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження
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особовому складу ВПО ННШОЗН.
6.5.2. Звертатися до центру практичної психології щодо проведення групових 

та індивідуальних заходів, спрямованих на підвищення ефективності індивідуально- 
виховної роботи зі слухачами (курсантами), якісний підбір молодших командирів.

6.5.3. Брати участь у роботі Вченої ради університету з питань удосконалення 
навчального процесу, виховної роботи, підвищення успішності і зміцнення 
службової дисципліни. Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації 
дозвілля, поліпшення побутових умов, інших напрямків діяльності відділення.

6.5.4. Застосовувати до слухачів (курсантів) курсів професійної підготовки 
працівників підрозділів патрульної служби заохочення та дисциплінарні стягнення 
згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.

6.5.5. Клопотати перед ректором про застосування до слухачів (курсантів) 
курсів професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби заохочень 
та дисциплінарних стягнень.

6.5.6. Визначати порядок звільнення слухачів (курсантів) курсів професійної 
підготовки працівників підрозділів патрульної служби із розташування курсів за 
умови відмінної успішності і дисципліни.

6.6. Завідувач ВПО ННІПОЗН зобов’язаний:
6.6.1. Вести індивідуальну роботу по всебічному вихованню слухачів 

(курсантів) курсів професійної підготовки працівників підрозділів патрульної 
служби, направляючи її на формування у них необхідних ідейно-моральних і 
професійних якостей співробітника ОВС, виховувати у особового складу курсу 
любов до служби в органах внутрішніх справ.

6.6.2. Планувати роботу курсів відповідно до вимог статутів, наказів, 
інструкцій, вказівок МВС України та загальних планів робіт університету.

6.6.3. Підтримувати дисципліну, стройову виправку та охайність всього 
особового складу ВПО ННІПОЗН.

6.6.4. Знати ділові та морально-психологічні якості слухачів ВПО ННІПОЗН, 
постійно вести роботу по їх удосконаленню.

6.6.5. Здійснювати постійний контроль за ходом навчальної роботи слухачів, 
організацією та забезпеченням їх самостійної роботи, підтримувати постійний 
зв'язок з професорсько-викладацьким складом, вести систематичний контроль за 
успішністю особового складу та вживати заходи по її поліпшенню.

6.6.6. Організовувати методичну роботу ВПО ННІПОЗН, контролювати 
проведення занять з молодшими командирами.

6.6.7. Щотижня підводити підсумки навчальної роботи, службової 
дисципліни, несення служби особовим складом.

6.6.8. Проводити індивідуальну роботу зі слухачами, які мають низьку 
успішність, та з тими, які схильні до порушень службової дисципліни.

6.6.9. Здійснювати контроль за виконанням розпорядку дня особовим складом.
6.6.10. Турбуватися про стан здоров'я підлеглих, вживати всі необхідні заходи 

для його збереження, стежити за виконанням заходів безпеки особовим складом при 
проведенні господарчих робіт та практичних занять.

6.6.11. Керувати господарством ВПО ННІПОЗН, стежити за належною
експлуатацією приміщень, за підтриманням чистоти на закріпленій території та



об'єктах, а також за протипожежним утриманням житлових та службових 
приміщень.

6.6.12. Знати наявність особового складу та постійно його перевіряти. 
Контролювати дотримання особовим складом службової дисципліни та правил 
внутрішнього розпорядку.

6.6.13. Здійснювати контроль за слухачами, які проживають поза територією 
університету, систематично перевіряти їх за місцем проживання.

6.6.14. Про порушення дисципліни та інші надзвичайні випадки своєчасно 
інформувати керівництво університету і територіальних ОВС.

6.6.15. Здійснювати керівництво особовим складом ВПО НШПОЗН під час 
виконання службових обов'язків по забезпеченню спеціальних заходів.

7. Майно і кошти
7.1. Для забезпечення виконання покладених на ВПО ННШОЗН завдань та 

функцій структурному підрозділу передаються матеріально-технічні цінності.
7.2. Матеріальна відповідальність за передані до підрозділу цінності 

покладаються на завідувача ВПО НШПОЗН або іншу визначену керівником особу, з 
якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

8. Заключні положення
8.1. Покладання на структурний підрозділ функцій, не передбачених даним 

Положенням, не допускається.
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